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dla całego obszaru Związku - wszystkich gmin i sektorów (sektor – to
obszar,
dla
obsługi
którego
organizowany będzie przetarg).

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach wprowadza ogromne zmiany w gospodarce odpadami
komunalnymi. Zmiany te dotykają wszystkie podmioty mające „interes” związany
z postępowaniem z tego rodzaju odpadami, a więc gminę, (w przypadku naszej,
będącej uczestnikiem Związku Międzygminnego, również i
sam Związek),
mieszkańców, firmy wytwarzające odpady komunalne oraz przedsiębiorców
odbierających odpady od mieszkańców.

Wysokość opłaty stanowić będzie
iloczyn
uchwalonej
stawki
i (w zależności od wybranej metody)
liczby mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość, ilości wody zużytej
na nieruchomości lub powierzchni
lokalu mieszkalnego. Na obszarze
Związku, jako organizatora systemu,
Najważniejsze zmiany, jakie czekają nas, mieszkańców to:
obowiązywać będzie jednakowa cena
- zastąpienie funkcjonujących umów z firmami wywozowymi przez opłatę wnoszoną
dla
wszystkich
właścicieli
do Związku (nie dotyczy gmin, gdzie obowiązywały rozstrzygnięcia referendalne);
nieruchomości.
- wniesienie opłaty poprzedzone będzie złożeniem deklaracji (podobnie jak to ma
Z tak pobranej „opłaty śmieciowej”,
miejsce w przypadku deklaracji podatkowej), w której właściciel nieruchomości
zgodnie z ustawą sfinansowane
(użytkownik) dokona obliczenia należnej opłaty – co będzie stanowiło podstawę
zostaną koszty:
do wystawienia tytułu wykonawczego;
– odbierania i transportu odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych
- obowiązek selektywnego zbierania odpadów i oddawania odpadów firmie,
z nieruchomości objętych systemem;
wyłonionej w drodze przetargu zorganizowanego przez Związek.
Z punktu widzenia samorządu najważniejsze zmiany dotyczą sposobu wyłaniania
firmy odbierającej odpady od mieszkańców. Dotychczas obowiązujące zezwolenia
wójta/burmistrza zastąpi umowa zawierana przez Związek z firmą wyłonioną
w drodze przetargu organizowanego w trybie zamówienia publicznego. Skutkiem
takiej reorganizacji systemu będzie obsługa pewnego obszaru gminy (lub gmin)
objętego przetargiem—zwanego sektorem - przez jedną firmę. Uniknie się dzięki
temu sytuacji, w której z tego samego terenu odpady odbiera kilka firm. Związek
na wprowadzenie nowego systemu ma czas do 1 lipca 2013r.

– zbierania i transportu odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w punktach
selektywnego zbierania;
– przetwarzania odebranych i zebranych odpadów komunalnych;
– budowy, wyposażenia i eksploatacji punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
– obsługi administracyjnej systemu, w naszym przypadku na poziomie Związku
Międzygminnego.

Kompetencją Związku Międzygminnego, jest m.in. dokonanie wyboru metody Przygotowania do reorganizacji w odpadach komunalnych trwają już pełną parą,
obliczania opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Ustawa dopuszcza zarówno ze strony samorządów zrzeszonych w Związkach, jak i przedsiębiorców
planujących udział w przetargach. Związki przygotowują szereg uchwał niezbędnych
dokonanie wyboru metody obliczania opłaty spośród poniższych możliwości:
dla wdrożenia nowych regulacji, zaś przedsiębiorcy już dziś dbają o uzyskanie wpisu
1) wg liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;
do rejestru działalności regulowanej. Trwa ogólnopolska kampania informacyjna,
2) wg ilości zużytej wody w danej nieruchomości;
której założenia nowych rozwiązań systemowych prezentuje na stronie
www.naszesmieci.pl. W kolejnych artykułach będziemy Państwa na bieżąco
3) wg powierzchni lokalu mieszkalnego;
informować o pracach podejmowanych w tym zakresie przez organy Związków
4) lub na podstawie jednej stawki od gospodarstwa domowego.
Międzygminnych „Selekt” i „Obra”.
Już niedługo Zgromadzenia Związków „Selekt” i „Obra” wybiorą jedną metodę
z wizerunkiem zabawnej lokomotywy. Całość zajęć
przedstawiona została w kontekście regionalnej bajki
„W Wolsztynie, co z parowozów słynie”, której
inicjatorem powstania 2 lata temu był również zespół
Gminnego Centrum Informacji. Ponadto podczas
W październiku w Gminnym Centrum Informacji odbył
spotkania dzieci zapoznały się z pojęciem „logo miasta”
się cykl regionalnych lekcji
pt. „Moje miasto”.
czy ekspozycja targowa Gminy.
Odbiorcami zajęć były oddziały zerówkowe ze Szkoły
Podstawowej
nr
5
w
Wolsztynie.
Dzieci Chcąc dopasować się do najmłodszego odbiorcy
po przygotowaniu merytorycznym przez Panie
wychowawczynie zawitały do biura GCI chcąc poznać
bliżej odpowiedzialną za działalność promocyjną
jednostkę Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Podczas
spotkania prowadzonego przez pracowników GCI
(w tym przez wykwalifikowanego terenowego
przewodnika PTTK) dzieci utrwaliły sobie atrakcje
turystyczne Wolsztyna, zapoznały się z materiałami
przygotowywanymi dla turystów, jak: foldery,
informatory czy plan miasta. Dalej obejrzały dostępne
w sprzedaży gadżety reklamowe: kubki z logo „Wolsztyn
pełną parą”, magnesy z ręcznie namalowanym
parowozem, pocztówki, plecaki czy koszulki - wszystkie

Regionalne lekcje
"Moje miasto"

Tekst: Związek Międzygminny OBRA
przygotowano atrakcje mające na celu poprzez zabawę
utrwalić pojęcie atrakcyjności turystycznej regionu, jego
specyfiki, logo miasta,
a zarazem świadomości
pochodzenia z tak ciekawego miasta, jakim jest
Wolsztyn. I tak dzieci po otrzymaniu karteczki
z wizerunkiem skrzata, jednego z bohaterów
parowozowej bajki, opieczętowały ją logo „Wolsztyn
pełną parą”. Kolejną niespodzianką było wspólne
ułożenie wielkoformatowych puzzli z fotografią
wolsztyńskiego parowozu Ol 49. Na koniec każda grupa
otrzymała materiał na zajęcia plastyczne w klasach –
kolorowanka z wolsztyńskim pejzażem.
Kontynuacją wspomnianych zajęć będą spotkania
w terenie – najbliższe jeszcze w październiku na terenie
wolsztyńskiego parku.
Wychowawczyniom Szkoły Podstawowej nr 5
dziękujemy za docenienie i pracy, jak i naszej wiedzy,
a wszystkich zainteresowanych zajęciami zapraszamy
do Gminnego Centrum Informacji /tel. 68 347 31 04/.

