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W
obec rosnących ilości wytwarzanych przez 

mieszkańców odpadów komunalnych oraz ko-

nieczności osiągania coraz wyższych poziomów 

odzysku i recyklingu Celowy Związek Gmin CZG-12 dokonał 

w ostatnim czasie gruntownej modernizacji w ramach projektu 

pn. „Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową 

PSZOK w Krzeszycach”. Projekt współfinansowany był  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 

„Środowisko i Kultura”, Działania 4.2 „Gospodarka Odpadami”. 

Wartość inwestycji wyniosła blisko 16 mln zł. Na zadanie  

pn. „Dostawa linii technologicznej przeznaczonej do sorto-

wania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do 

ZUOK w Długoszynie” wydano ok. 12 mln zł. 

W 2022 roku Związek objął systemem gospodarki odpa-

dami ponad 170 tysięcy mieszkańców. Obecnie – dzięki 

współpracy samorządów, edukacji i właściwej gospodarce 

odpadami – w ZUOK-u odzyskiwanych jest ok. 20 rodzajów 

surowców wtórnych. W ostatnim czasie w Zakładzie wy-

budowano trzecią kwaterę składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne oraz ulepszono system prze-

ciwpożarowy. W ramach kolejnych funduszy, pozyskanych 

z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu 

„Polski Ład”, Zakład zostanie doposażony w kompaktor oraz 

przesiewacz bębnowy.

Pomysł wspólnego rozwiązania problemu gospodarki odpa-

dami w ramach współpracy gmin narodził się w październiku 

1996 roku. Doprowadzenie do obecnego stanu, w którym 

Związek tworzy dużą jednostkę samorządową, skupiającą 

15 gmin, wymagało wielu spotkań i dyskusji. Ostatecznie  

26 października 1996 r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie 

powołano Centrum Koordynacyjne Programu. CKP miało za 

zadanie dopilnować prawidłowego funkcjonowania całego 

programu. Centrum Koordynacyjne Programu dbało o harmo-

nogram spotkań, załatwiało bieżące sprawy i torowało drogę 

całemu przedsięwzięciu. Decyzje strategiczne pozostawały 

natomiast w gestii przedstawicieli wszystkich gmin. CKP na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa negocjowało warunki 

umowy, dotyczące wykonania przez brmę Ekolog Systems 

trzech kolejnych opracowań:

 analizy formalno-strukturalnej organizacji wspólnej 

gospodarki odpadami,

 koncepcji techniczno-ekonomicznej zakładu utylizacji 

odpadów,

 koncepcji programu edukacji ekologicznej społeczeństwa, 

wraz z pilotażem segregacji.

30 czerwca 1997 r. w Ośnie Lubuskim na I Sesji Zgromadze-

nia Związku Centrum Koordynacyjne uległo samorozwiązaniu 

po w pełni wykonanym zadaniu i osiągnięciu zamierzonego 

celu – powołaniu Celowego Związku Gmin CZG-12. Począwszy 

od 22 grudnia 1997 roku przedsięwzięcie to jest prowadzone 

i realizowane przez Celowy Związek Gmin CZG-12, który – 

zgodnie ze statutem Związku – zajmuje się gospodarką odpa-

dami, powszechną edukacją społeczeństwa, wprowadzeniem 

segregacji „u źródła” oraz rekultywacją starych gminnych 

wysypisk. Celowy Związek Gmin CZG-12 w 2022 roku ob-

chodzi swoje 25-lecie. Jest to piękny jubileusz, który stawia 

przed Związkiem kolejne wyzwania i dążenie do coraz lepszej 

gospodarki odpadami w regionie zachodnim naszego kraju.


