
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 5 czerwca 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu  Mazurskiego Związku Międzygminnego  Gospodarka Odpadami 

z siedzibą w Giżycku 

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn.zm.) ogłasza się następujące zmiany Statutu 

Mazurskiego Związku Międzygminnego  Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku opublikowanego w  

Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2004 r. Nr 150, poz. 1858, zm. Dz. Urz. 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2006 r. Nr 104, poz. 1682,  Dz. Urz. Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2009 r. Nr 179, poz. 2435, Dz. Urz. Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. poz. 3764 wpisane do Rejestru związków międzygminnych  

w dniu 23 maja 2017 r.,: 

w § 5 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 

„3. Wykonywanie zadań związanych z eliminowaniem i wspomaganiem usuwania azbestu z terenów 

Gmin zrzeszonych w Związku poprzez: 

1) gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest 

oraz przekazywanie jej do marszałka województwa, 

2) przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także 

w ramach planów gospodarowania odpadami, 

3) organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, 

4) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel 

środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 209-2032, 

5) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest, 

6) współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

oraz opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności  w zakresie 

lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania 

odpadów zawierających azbest, 

7) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 

rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 

8) współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu Oczyszczania Kraju 

z Azbestu na lata 209-2032, 
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9) współpraca z organizacjami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru 

budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).” 

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 
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