UCHWAŁA NR XXXII/427/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą
w Kędzierzynie - Koźlu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372),
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Toszek do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą
w Kędzierzynie - Koźlu, w celu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Uzasadnienie
Związek Międzygminny „Czysty Region” utworzony został w 2008 r. wykonuje on zadania publiczne przekazane
mu przez gminy.
Związek powołany został w celu realizowania następujących zadań:

1. budowy i eksploatacji regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania
2.
3.
4.
5.

odpadów

komunalnych w Kędzierzynie - Koźlu;
rekultywacji składowisk odpadów komunalnych;
odbioru i transportu odpadów komunalnych;
informacji i edukacji społeczności lokalnej;
pozyskiwanie środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji międzynarodowych na
finansowanie realizacji zadań Związku.

Członkostwo Gmin w Związku przynosi możliwości w postaci:

• obniżenia nakładów jednostkowych kosztów eksploatacyjnych dzięki wykorzystaniu efektu dużej skali
przedsięwzięcia, a tym samym utrzymania relatywnie małych cen usług,
• łatwiejszego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji - fundusze ochrony środowiska,
fundacje ekologiczne, fundusze UE preferują rozwiązania międzygminne ze względu na możliwość
uzyskania większych efektów ekologicznych,
• obniżenia nakładów finansowych (poziomu środków własnych) na inwestycje ponoszonych przez
poszczególne gminy tworzące strukturę Związku.
W związku z powyższym, w celu poprawy jakości usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Toszek, wyraża się wolę do przystąpienia Gminy Toszek do Związku Międzygminnego "Czysty
Region" z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu.
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