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Załącznik nr 2 
 

 

 

WYKAZ ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH 
OBJĘTYCH KONTROLĄ  

REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH  
 

 
Lp  Siedziba RIO  Nazwa związku 

międzygminnego  

                          Zadania związku 

1. Związek Gmin 

Karkonoskich z siedzibą 

w Bukowcu  

Ochrona środowiska, turystyka, oświata, sport 

i kultura.   

2. Związek Gmin „Bychowo” 

w Prusicach  

Budowa oraz eksploatacja zbiorowego 

wodociągu, budowa magistralnych, 

przesyłowych i rozdzielczych sieci wodnych 

oraz przyłączy wraz z urządzeniami  

i budowlami towarzyszącymi, zaopatrzenie  

w wodę i kanalizację, usuwanie i oczyszczanie 

ścieków komunalnych, unieszkodliwianie 

odpadów komunalnych, utrzymanie wysypisk, 

utrzymanie czystości i porządku, zaopatrzenie  

w energię elektryczną i gaz.  

 1. Województwo 

Dolnośląskie, 

RIO Wrocław 

3. Związek Gmin Zagłębia 

Miedziowego w Polkowicach 

Walka z bezrobociem, budownictwo 

komunalne, ochrona środowiska, 

restrukturyzacja rolnictwa, rozwój oświaty  

i kultury, opracowywanie planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej, porządku publicznego, 

ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej, 

sportu i turystyki.  

4. Związek Gmin Ziemi 

Golubsko-Dobrzyńskiej  

w Golubiu – Dobrzyniu 

Ochrona środowiska, utworzenie funduszu  

w celu prowadzenia inwestycji w zakresie 

oczyszczania ścieków, kanalizacji, uzdatniania 

wody, utylizacji i przetwarzania odpadów; 

promocja turystyki.   

5. Związek Gmin Ziemi 

Kujawskiej z siedzibą 

w Aleksandrowie Kujawskim 

Budowa, eksploatacja i rekultywacja wysypisk, 

utylizacja odpadów komunalnych, ekologia, 

turystyka, aktywacja wsi w sferze produkcji 

rolnej oraz skupu i przetwórstwa płodów 

rolnych, roboty publiczne, przeciwdziałanie 

bezrobociu.   

  2. Województwo 

Kujawsko – 

Pomorskie, 

RIO Bydgoszcz 

6. Związek Gmin Zlewni 

Jeziora Gopło w Kruszwicy 

Ochrona środowiska, rekultywacja Jeziora 

Gopło, ochrona wód, ziemi i powietrza, 

tworzenie bazy rekreacyjnej dla turystyki, 

gospodarowanie zasobami wodnymi, 

propagowanie produkcji ekologicznej.  
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7. Związek Gmin Rypińskich 

w Rypinie 

Gospodarka odpadami komunalnymi i ściekami 

(budowa, eksploatacja i rekultywacja wysypisk, 

utylizacja odpadów komunalnych, budowa 

urządzeń sanitarnych), polityka proekologiczna, 

turystyczna, przeciwdziałanie bezrobociu.   

8. Związek Międzygminny 

„Strefa Usług Komunalnych” 

w Kraśniku  

Ochrona środowiska, budowa i utrzymanie 

składowiska odpadów komunalnych, dowóz, 

segregacja i utylizacja odpadów komunalnych.  

9. Międzygminny Związek 

Komunalny w Międzyrzecu 

Podlaskim  

Ochrona środowiska, utworzenie i prowadzenie 

wspólnego wysypiska, utylizacja śmieci, 

ochrona rzeki Krzny, zagospodarowywanie 

wyrobisk pożwirowych, prowadzenie cmentarza 

komunalnego, ochrona przeciwpożarowa, 

utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, 

zagospodarowanie przestrzenne, renowacja  

i ochrona zabytków, zadania z zakresu opieki 

społecznej i świadczeń rodzinnych, 

unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, rozwój 

turystyki, sportu i rekreacji, przeciwdziałanie 

alkoholizmowi, narkomanii i przemocy  

w rodzinie.   

3 Województwo 

Lubelskie, 

 RIO Lublin 

10. Związek Miasta i Gminy 

Lubartów w Mieście Lubartów  

Rozwój infrastruktury technicznej, ochrona 

środowiska, turystyka i sport, tworzenie miejsc 

pracy. 

11. Celowy Związek Gmin 

CZG-12 w Długoszynie 

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, 

wybudowanie Zakładu Utylizacji Odpadów  

w m. Chartów, Gm. Słońsk i jego eksploatacja.   

12. Związek Międzygminny 

„Odra-Warta” z siedzibą w 

Słubicach 

Zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną  

i cieplną oraz wodę, odprowadzanie i utylizacja 

nieczystości, budowa i eksploatacja sieci 

elektroenergetycznej, energii cieplnej, gazowej, 

wodociągowej i kanalizacyjnej.  

   4. Województwo 

Lubuskie, 

 RIO Zielona 

Góra 

13. Łużycki Związek Gmin  

w Żarach 

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, 

gospodarka wodno-ściekowa.  

14. Związek Gmin Powiatu 

Radomszczańskiego w Gidlach  

Ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, 

poprawa gospodarki wodnej, promocja 

turystyczna, kulturalna i gospodarcza gmin, 

zaopatrzenie w wodę, funkcjonowanie sieci 

wodociągowych i kanalizacji, gazyfikacja, 

elektryfikacja, ciepłownictwo, rozbudowa dróg.  

15. Związek Komunalny Gmin 

z siedzibą w Kleszczowie 

Ochrona środowiska, zapobieganie degradacji  

i dewastacji środowiska wywołanej rozwojem 

przemysłu, edukacja ekologiczna, gospodarka 

wodna i zaopatrzenie w wodę, promocja 

turystyki, ograniczenie bezrobocia, szkolenia, 

utrzymanie czystości i porządku.  

5. 

 

Województwo 

Łódzkie,  

RIO Łódź 

16. Związek Ziemi 

Wieluńskiej w Wieluniu 

Polityka regionalna, ochrona środowiska, 

rozwój łączności telefonicznej, produkcja 

roślinna i zwierzęca, przemysłowa, 
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przetwórstwo rolno-spożywcze, ochrona 

zdrowia, oświata i nauka, upowszechnianie 

kultury.  

17. Związek Komunalny Gmin 

„Komunikacja Międzygminna” 

w Olkuszu  

Organizacja i koordynacja lokalnego transportu 

zbiorowego (badanie natężenia ruchu, 

uzgadnianie i opracowywanie rozkładów jazdy, 

emisja i dystrybucja biletów, wykonywanie 

usług przewozowych), kontrola realizowanych 

usług, administrowanie przystankami i 

dworcami autobusowymi, przeprowadzanie 

analiz sytuacji rynkowej.    

18. Związek Komunalny 

„Komunikacja Międzygminna” 

w Chrzanowie 

Organizacja, funkcjonowanie i koordynacja 

lokalnego transportu zbiorowego. 

  6. Województwo 

Małopolskie, 

RIO Kraków 

19. Międzygminny Związek 

Chrzanowa, Libiąża, Trzebini 

„Gospodarka Komunalna” 

w Chrzanowie 

Zaopatrzenie w wodę,  oczyszczanie  

i odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami 

komunalnymi (budowa i eksploatacja obiektów 

gospodarki odpadami), edukacja w zakresie 

ochrony wód i ziemi. 

20. Związek Gmin „Radomka” 

w Przytyku  

Ochrona środowiska, opracowanie i realizacja 

programu retencji rzeki Radomka i jej 

dopływów, ochrona fauny i flory, usuwanie 

 i oczyszczanie ścieków komunalnych  

i zanieczyszczeń stałych, rozwój turystyki, 

propagowanie ekologii, gospodarka zasobami 

wodnymi.   

21. Związek Międzygminny 

Wodociągów i Kanalizacji 

Wiejskich w Węgrowie  

Utrzymanie i eksploatacja wodociągów i studni 

publicznych, kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 

świadczenie usług instalacyjnych i wodno-

kanalizacyjnych 

22. Związek Gmin Regionu 

Płockiego w Płocku  

Restrukturyzacja regionu, przeciwdziałanie 

bezrobociu.  

23. Związek Międzygminny 

„Mazowsze Zachodnie”  

w Mszczonowie 

Przygotowanie dokumentów związanych  

z planowaniem przestrzennym, prowadzenie 

punktu zbiorczego padliny i opadów 

poubojowych, ekologia i ochrona środowiska, 

gospodarka odpadami.  

24. Związek Komunalny 

„Paprotnia” w Paprotni 

Eksploatacja i zarządzenie wodociągami, 

urządzeniami kanalizacyjnymi i oczyszczalni 

ścieków, świadczenie usług instalacyjnych,  

7.  

  

Województwo 

Mazowieckie 

RIO Warszawa 

25. Związek Komunalny 

„Nieskażone środowisko”  

w Łosicach 

Utrzymanie i eksploatacja składowiska 

odpadów komunalnych w Łosicach, 

prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie gospodarki odpadami i ochrony 

środowiska, współdziałanie w zakresie dowozu, 

segregacji i utylizacji odpadów komunalnych, 

propagowanie idei ochrony lokalnego 

środowiska naturalnego.  
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26. Związek Gmin Śląska 

Opolskiego w Opolu 

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie 

informacji w zakresie rozwoju społecznego 

i gospodarczego, doradztwo, szkolenia  

i wymiana doświadczeń, promocja gmin.  

27. Związek Gmin „Prokado” 

w Prószkowie  

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, usuwanie  

i oczyszczanie ścieków, eksploatacja oraz 

remont i modernizacja ujęć wody, stacji 

wodociągowych, hydroforni, pompowni 

strefowych, zbiorników wodociągowych 

programowanie rozwoju urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, prowadzenie 

badań hydrogeologicznych i wiercenie 

studzienne, kontrola laboratoryjna wody. 

8. Województwo 

Opolskie, 

 RIO Opole  

28. Komunalny Związek 

Wodno-Ściekowy w Ligocie 

Dolnej 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, usuwanie 

i oczyszczanie ścieków, usuwanie wód 

opadowych, eksploatacja, remont  

i modernizacja kanałów ogólnospławnych, 

sanitarnych, deszczowych, rowów kanalizacji  

i melioracji miejskiej, programowanie rozwoju 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

prowadzenie badań hydrogeologicznych  

i wiercenie studzienne, nadzór nad ujęciami 

wody, kontrola laboratoryjna wody.  

29. Związek Gmin 

Turystycznych Pogórza 

Dynowskiego w Dynowie  

Rozbudowa infrastruktury turystycznej, ochrona 

środowiska.  

30. Związek Komunalny 

„Wisłok” w Rzeszowie  

Poprawa jakości wód zlewni rzeki Wisłok, 

ochrona środowiska, współprowadzenie 

oczyszczalni ścieków i zakładów utylizacji 

odpadów  

9. Województwo 

Podkarpackie, 

RIO Rzeszów 

31. Związek Gmin Dorzecza 

Wisłoki w Jaśle 

Ochrona środowiska, poprawa jakości wody  

w zlewni rzeki Wisłoki, badania i studia  

w zakresie racjonalizacji korzystania  

ze środowiska, zaopatrzenie w wodę, budowa 

zbiornika retencyjnego Kąty – Krempna  

na rzece Wisłoce, prowadzenie inwestycji: 

oczyszczalni ścieków, kanalizacji, stacji 

uzdatniania wody, wodociągów, zakładu 

utylizacji i przetwarzania odpadów, 

propagowanie ekologii, promocja turystyki 

regionalnej.  

32. Związek Gmin „Kumiałka 

Biebrza” w Korycinie 

Prowadzenie wysypiska odpadów w Janowie  

i jego rekultywacja po zakończeniu eksploatacji, 

unieszkodliwianie odpadów i ich gospodarcze 

wykorzystanie, budowa i eksploatacja nowych 

wysypisk odpadów. 

33. Związek Gmin „Czyste 

Środowisko” w Wasilkowie 

Gospodarka odpadami stałymi, budowa 

składowiska odpadów, segregacja i recycling, 

ekologia. 

10. Województwo 

Podlaskie, 

RIO Białystok 

34. Związek Komunalny Ochrona środowiska, turystyka, agroturystyka. 
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„Biebrza” w Suchowoli 

35. Związek Miast i Gmin 

Zlewni Wdy w Czarnej 

Wodzie 

Ochrona i kształtowanie środowiska (wody, 

ziemi, powietrza i krajobrazu), budowa 

i modernizacja oczyszczalni ścieków i urządzeń 

kanalizacyjnych, turystyka. 

36. Związek Komunalny 

„Mierzeja” w Stegnie 

Eksploatacja kanalizacji sanitarnej 

i oczyszczalni ścieków. 

11. Województwo 

Pomorskie, 

RIO Gdańsk 

37. Komunalny Związek Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki” 

w Gdyni  

Wykonywanie zadań z zakresu wodociągów  

i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania  

i oczyszczania ścieków, ochrony wód 

podziemnych i powierzchniowych, gospodarki 

zasobami wodnymi, ciepłownictwa, utrzymania 

porządku i czystości, gospodarki odpadami, 

utylizacji odpadów komunalnych, ochrona 

środowiska.  

38. KZK GOP w Katowicach Organizacja lokalnego transportu zbiorowego. 

39. Międzygminny Związek 

Komunikacji w Jastrzębiu 

Zdroju 

Komunikacja zbiorowa (określanie potrzeb, 

opracowywanie rozkładów jazdy, integracja 

transportu pasażerskiego, ustalanie taryf, 

dystrybucja biletów, prowadzenie rozliczeń, 

utrzymywanie dworców i przystanków, 

kontrola). 

40. Międzygminny Związek 

Komunikacji Pasażerskiej  

w Tarnowskich Górach 

Organizacja i koordynacja zbiorowej 

komunikacji pasażerskiej, utrzymywanie 

dworców i przystanków, analiza usług pod 

katem potrzeby usprawnienia systemów 

komunikacyjnych. 

41. Samorządowy 

Chorzowsko-Świętochłowicki 

Związek Wodociągów  

i Kanalizacji w Chorzowie 

Dostawa wody dla odbiorców, odbiór ścieków, 

bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki 

wodnej i ściekowej, kontrola jakości wody, 

eksploatacja oraz konserwacja urządzeń  

do produkcji i dystrybucji wody i oczyszczalni 

ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej, usługi 

w zakresie podłączeń do sieci  

wodno-kanalizacyjnej. 

12. Województwo 

Śląskie, 

RIO Katowice 

42. Związek Międzygminny 

Panki-Przystajń ds. Ochrony 

Wód w Pankach 

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacyjnej, gospodarka wodna. 

43. Międzygminny Związek 

Wodociągów i Kanalizacji 

 w Kielcach 

Koordynowanie rozwoju infrastruktury 

wodociągowo-kanalizacyjnej, ochrona ujęć 

wody przed skażeniami, opracowywanie planów 

zagospodarowania przestrzennego, zaopatrzenie 

w wodę i odprowadzanie ścieków oraz 

kształtowanie wysokości opłat za powyższe 

usługi. 

44. Komunalny Związek 

Ciepłownictwa „Ponidzie” 

Busko-Zdrój 

Eksploatacja urządzeń ciepłowniczych, dostawa 

ciepła, działalność inwestycyjna w zakresie 

ciepłownictwa. 

13. Województwo 

Świętokrzyskie, 

RIO Kielce 

45. Związek Międzygminny 

„Nidzica” w Kazimierzu 

Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków, 

eksploatacja urządzeń zbiorowego zaopatrzenia 
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Wielkim w wodę z wodociągów i studni publicznych 

oraz zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnej, 

budowa i rozbudowa oraz remonty urządzeń 

zaopatrzenia w wodę i urządzeń 

wodociągowych oraz kanalizacyjnych, ochrona 

środowiska.  

46. Ekologiczny Związek 

Gmin „Działdowszczyzna”  

w Działdowie 

Ochrona środowiska, rozwój ekologiczny, 

edukacja ekologiczna społeczeństw, budowa 

obiektów służących składowaniu i utylizacji 

odpadów komunalnych, organizacja systemu 

selektywnej zbiórki odpadów. 

47. Komunalny Związek Gmin 

Nadzalewowych w Elblagu 

Ochrona środowiska, aktywizacja gospodarcza  

i turystyczna. 

14. Województwo 

Warmińsko – 

Mazurskie, 

RIO Olsztyn 

48. Związek Międzygminny 

„Gospodarka Komunalna”  

w Ełku 

Gospodarka odpadami (w tym: budowa, 

modernizacja i rekultywacja składowisk, 

unieszkodliwianie odpadów), realizacja 

zrównoważonego rozwoju, turystyka i rekreacja, 

tworzenie tzw. „zielonych miejsc pracy”. 

49. Związek Międzygminny 

„Koniński Region 

Komunalny” w Koninie  

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, 

zbiórka i utylizacja odpadów komunalnych, 

organizacja transportu zbiorowego, likwidacja 

bezrobocia, przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

50. Związek Międzygminny 

„Obra” w Wolsztynie 

Zbiórka i składowanie odpadów, budowa  

i eksploatacja zakładu utylizacji, sprzedaż 

surowców wtórnych.  

15. Województwo 

Wielkopolskie, 

RIO Poznań 

51. Związek „Czyste Miasto, 

Czysta Gmina” w Kaliszu 

Wybudowanie i eksploatacja Zakładu Utylizacji 

Odpadów w miejscowości Prażuchy, gmina 

Ceków Kolonia.   

52. Celowy Związek Gmin  

R-XXI w Nowogardzie  

Ochrona środowiska, realizacja 

kompleksowego, regionalnego programu 

gospodarki odpadami, budowa i eksploatacja 

Zakładu Gospodarki Odpadami.   

53. Związek Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty w Karlinie 

Ochrona środowiska dorzecza Parsęty, 

turystyka, budowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków i urządzeń kanalizacyjnych, współpraca 

przy ochronie przeciwpowodziowej, rozwój 

infrastruktury administracyjnej, 

komunikacyjnej, informatycznej i gospodarczej, 

rozwój energii niekonwencjonalnej oraz 

odnawialnej, edukacja ekologiczna, 

agroturystyka.  

54. Związek Gmin Wyspy 

Wolin w Międzyzdrojach 

Zadania z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego, turystyka, ochrona środowiska, 

budowa oczyszczalni ścieków i urządzeń 

wodno-kanalizacyjnych, zagospodarowanie 

zasobów wody pitnej.   

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo 

Zachodnio-

pomorskie,  

RIO Szczecin  

55. Związek Gmin Dorzecza 

Iny w Marianowie 

Ochrona wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu 

będących bazą dla rekreacji i turystyki.  

 


