
UCHWAŁA NR XXIV/135/2012 

RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie : utworzenia Zwi ązku Mi ędzygminnego  „EKO SIÓDEMKA”  

 
 
Na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1 
Postanawia się utworzyć wraz z Gminą  Cieszków, Gminą Kobylin, Gminą Koźmin 

Wielkopolski, Gminą Krotoszyn, Gminą Sulmierzyce oraz Gminą Zduny Związek 

Międzygminny „EKO SIÓDEMKA“. 

 

§ 2 

Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie 

tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach 

gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi oraz 

wykonywanie przez Związek zadań dotyczących zwierząt w szczególności 

określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) i ustawie 

 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( Dz. U. 

z 2012 r. poz. 391). 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek  



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXIV/135/2012 

RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia 28 grudnia 2012r.  

w sprawie : utworzenia Zwi ązku Mi ędzygminnego  „EKO SIÓDEMKA” 
 
 
 Dla realizacji zadań własnych miast i gmin uczestników Związku powstała idea 

stworzenia związku międzygminnego, którego celem będzie wspólne wykonywanie 

zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami oraz zadań dotyczących 

zwierząt. 

 Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

przy współudziale wielu gmin daje możliwości obniżenia kosztów realizacji tego 

zadania jak również pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie. 

Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów 

jak również stopień ich złożoności zainspirowały wyżej wymienione gminy do 

podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem jest idea powołania 

związku międzygminnego.  

Nadto funkcjonowanie związku międzygminnego zasadniczo zwiększa 

zdolność pozyskiwania kapitału finansowego na realizację potencjalnych inwestycji 

tworzących zintegrowany nowoczesny system gospodarki odpadami. 

Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Rozdrażew prosi o podjęcie 

przedmiotowej uchwały. 

 

         Wójt Gminy  
         Mariusz Dymarski  


