
G
łówne działania Związku polegają na realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-

prowadzania ścieków oraz gospodarowania wodami. Ważną 

częścią jego działalności jest edukacja lokalnej społeczności 

w zakresie realizowanych zadań.

Aktualnie zarządzany przez Związek Celowy Gmin MG-6 

system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje 

wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości 

niezamieszkałe w zabudowie tzw. mieszanej. Ze złożonych 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi wynika, iż na koniec 2021 r. na obszarze 

Związku zamieszkiwały 132 733 osoby. Z uwagi na wielkość 

obszaru (975 km2) oraz jego liczebność dokonano podziału 

obszaru działania na sektory gospodarki odpadami. Sektor I  

objął pięć gmin wiejskich, tj. Bogdaniec, Deszczno, Kłodawę, 

Lubiszyn oraz Santok, natomiast miasto Gorzów Wlkp. zostało 

podzielone na dwa sektory: sektor II, obejmujący dzielnice: Gór-

czyn, Piaski i Dolinki oraz ulice okalające te dzielnice, a także 

sektor III, obejmujący dzielnice: Staszica, Osiedle Europejskie, 

Zawarcie, Zakanale i Centrum wraz z ulicami okalającymi te 

dzielnice. Powyższy podział zapewnił, że poszczególne sektory 

nie różnią się istotnie liczbą osób i podmiotów, od których 

należy odbierać odpady komunalne. Podział ten stanowi pod-

stawę organizowania przez Związek odrębnych postępowań 

przetargowych na obsługę systemu. Niedawno zakończone 

postępowania wyłoniły nowych operatorów obsługujących 

poszczególne sektory. Od 1 września br. w sektorze I usługę 

odbioru odpadów komunalnych świadczy konsorcjum ^rm 

Eko-Myśl oraz Trans-Kom, natomiast sektory II i III obsługuje 

Inneko. Umowy obowiązują przez 26 miesięcy.

Obecnie Związek realizuje projekt pn.: „Budowa punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 

Gmin – uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 z elemen-

tami uzupełniającymi”. Głównym jego celem jest zmniejszenie 

poziomu odpadów komunalnych podlegających składowaniu 

oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania 

odpadami poprzez budowę siedmiu Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych z elementami uzupełnia-

jącymi. Całkowita wartość projektu wynosi 8 508 970,67 zł 

brutto. Projekt jest do^nansowany w wysokości 5 105 382,38 zł 

ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 

2020, Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, Działania 

4.2 – „Gospodarka odpadami”.

Kolejnym obszarem działań Związku są zadania z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, które realizowane są m.in. poprzez sprawowanie 

kontroli i nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli 

nieruchomości, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyj-

nych i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakre-

sie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. Warto wskazać, iż Związek tylko  

w 2021 r. przeprowadził ponad 200 kontroli sposobu odprowa-

dzania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości. 

Na przestrzeni ostatnich lat (2017-2021) zrealizowano szereg 

działań edukacyjnych, które niewątpliwie przyczyniły się do 

wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców Gorzowa 

Wielkopolskiego oraz gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lu-

biszyn i Santok. Jednak zarówno działania kontrolne Związku, 

jak i zgłoszenia operatorów dowodzą, że Związek nie powinien 

zaprzestać działań edukacyjno-informacyjnych. Dlatego też 

w tym roku także prowadzone są działania edukacyjne mające 

na celu dotarcie z wiedzą w zakresie prawidłowego segre-

gowania odpadów komunalnych oraz zgodnego z prawem 

postępowania z nieczystościami ciekłymi do mieszkańców, 

którzy tej wiedzy nie posiedli lub jej nie stosują. 

Mimo wielkiej pracy, która na przestrzeni ponad 20 lat została 

włożona w realizację statutowych zadań, przed Związkiem 

wciąż kolejne wyzwania. Najbliższe działania w zakresie go-

spodarowania odpadami koncentrować się będą na poprawie 

segregacji odpadów komunalnych, która wpłynie na jakość 

strumieni odpadów, co pozwoli na wypełnienie poziomów 

odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji. Planowane 

jest również zwiększenie działań zmierzających do zidenty-

^kowania jak największej liczby zobowiązanych do złożenia 

deklaracji oraz ponoszenia wynikających z nich opłat z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 


