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Informacja o działalności
Celowego Związku Gmin R- XXI
Celowy Związek Gmin R- XXI liczy obecnie 27 gmin członkowskich. Głównym
zadaniem Związku jest budowa nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami
obejmującego wszystkie gminy członkowskie. Związek zajmuje się zagospodarowaniem
odpadów na terenie siedmiu powiatów, przejmując zadania gminne w tym zakresie. Temu
celowi ma słuŜyć budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie wraz
z jego trzema filiami w Mielenku Drawskim, Kamieniu Pomorskim i Świnoujściu. Zarząd
związku zlecił opracowanie dokumentacji projektowej. Związek ubiega się w najbliŜszej
edycji konkursowej o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II - Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. – kompleksowe przedsięwzięcia z
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych. W dniu 27 marca 2009 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został złoŜony wniosek o dofinansowanie
inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Wniosek ten został zarejestrowany i wyznaczono
Zespół oceny. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I i II stopnia.
Związek zarządza obecnie czteroma składowiskami: Włodarka (gm. Trzebiatów), Komorowo
(gm. Resko), Godowo (gm. Maszewo).
Ponadto Związek prowadzi edukację ekologiczną na terenie gmin Związku. Co roku
podczas trwania akcji Sprzątania Świata doposaŜa odpowiednio gminy w worki do zbiórki
odpadów oraz jednorazowe rękawice. Związek dostarcza do gmin materiały edukacyjne
w formie ulotek i plakatów zachęcających do wzięcia udziału w akcji. Organizuje na terenie
gmin w szkołach nieodpłatnie ekolekcje. Warsztaty te obejmują zakres tematów dotyczących
racjonalnego gospodarowania zasobami Ziemi, ochrony środowiska a przede wszystkim
zwracają uwagę na problem odpadów i wskazują metody ich minimalizacji, gdyŜ działania
związane z minimalizacją odpadów zaleŜą w duŜej mierze od świadomości, aktywności
i zmiany naszych przyzwyczajeń. Celowy Związek Gmin R- XXI prowadzi zbiórkę baterii
w placówkach oświatowych oraz organizuje konkursy o tematyce ekologicznej.
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