
Uchwała Nr 14/VIII/2022 

Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego  

– Gospodarka Odpadami w Giżycku  

z dnia 18 sierpnia 2022r. 

w sprawie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących 

uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka  

oraz przyjęcia regulaminu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami  

Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami 

 

Na podstawie art. 30, art. 73 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                               

(Dz.U. 2022 poz. 559) oraz §8 Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka 

Odpadami, Zarząd Związku uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zarząd Związku przystępuje do realizacji zadnia w ramach „Programu usuwania azbestu                      

i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku 

Międzygminnego – Gospodarka”, pomimo braku dofinansowania na usuwanie azbestu              

i wyrobów zawierających azbest ze środków finansowych w formie dotacji udostępnionych 

przez WFOŚiGW w Olsztynie. 

 

§ 2 

Dofinansowanie w wysokości 50% będzie realizowane ze środków własnych Mazurskiego 

Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami (składka członkowska). 

 

§ 3 

Zasady udzielania dotacji wg załączonego regulaminu realizacji Programu usuwania azbestu                

i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku 

Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. 

        

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.  

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

Wojciech Ogłuszka 

Przewodniczący Zarządu  

Mazurskiego Związku Międzygminnego 

- Gospodarka Odpadami 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/VIII/2022 

Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego                

- Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku      

z dnia 18 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

Regulamin realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin 

będących uczestnikami  

Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin 

będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, zwany 

dalej „Regulaminem”, określa zasady przyznawania dofinansowania, polegające na pokryciu 

części kosztów zawierających z demontażem, transportem, unieszkodliwieniem odpadów 

zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gmin współtworzących 

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami (Gmina Banie Mazurskie,                     

Gmina Budry, Gmina Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Orzysz, Gmina Pozezdrze, 

Miasto i Gmina Ryn, Gmina Srokowo, Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Wydminy,                      

Miasto Giżycko). 

2. Dofinansowaniu będą podlegały następujące zadania:  

1) przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania 

odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest, 

3. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji: kwota dofinansowania 

przedsięwzięcia wynosi do 50% jego kosztów kwalifikowanych, 

4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć 

dachowych. 

5. Dotacja przeznaczona jest na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla właścicieli                          

lub posiadaczy z obiektów budowlanych na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek 

Międzygminny – Gospodarka Odpadami.  

§ 2 

Tryb realizacji zadania 

1. Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dokonuje podmiot wybrany                    

do realizacji tego zadania zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, z którym Związek zawarł stosowną umowę. 

2. Podmiot, o którym mowa w §2 ust. 1 otrzyma w załączeniu do umowy wykaz wniosków 

zakwalifikowanych do dofinansowania i ustali we własnym zakresie harmonogram wykonania 

prac na każdej nieruchomości.  

 

 



§ 3  

Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest 

1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie części kosztów, o których mowa w §1 ust. 3                  

jest złożenie w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami: 

1) Poprawnie wypełnionego wniosku o zakwalifikowanie do Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest, zwanym w dalszej części Regulaminu „Wnioskiem”, wraz 

z wymagalnymi załącznikami, w terminie podanym w ogłoszeniu. Obowiązujący formularz 

wniosku stanowi załącznik 1 do Regulaminu. 

2. Druk wniosku można pobrać w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami 

(Punkt Obsługi Klienta, ul. Pocztowa 2 w Giżycku), na stornie internetowej www.usunazbest.pl 

i www.mzmgo.mazury.pl. 

3. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest dokładnie podać ilość 

odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia. 

4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. 

5. Wnioskodawca może zostać wezwany (telefonicznie lub/i pisemnie) do uzupełnienia wniosku   

lub złożenia wyjaśnień na etapie kwalifikacji wniosku.  

6. Wniosek jest kompletny, jeśli został właściwie wypełniony i zawiera wymagane załączniki. 

7. Wnioski złożone po terminie będą tworzyły tzw. listę rezerwową.  

8. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione, nie będą przyjmowane do realizacji i pozostaną                   

bez rozpatrzenia. 

9. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Zarząd Mazurskiego Związku 

Międzygminnego – Gospodarka Odpadami do rozpatrywania wniosków o zakwalifikowanie                   

do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących 

uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami wg. kolejności 

ich złożenia.  

10. Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o pozytywnej weryfikacji wniosku lub                  

o odmowie przyznania dofinansowania.  

§ 4 

Rozliczenie finansowania 

1. Związek zapłaci na rzecz Wykonawcy, o którym mowa w §2 ust. 1, część kosztów zadania 

wskazanych we wniosku o zakwalifikowanie do Programu ze środków własnych. 

2. Pozostałe koszty zadania pokrywa Wnioskodawca, który ubiega się o udział w Programie                   

tj. różnicę pomiędzy wysokością dofinansowania, a wynagrodzeniem należnym Wykonawcy 

za usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Związek zastrzega sobie prawo kontroli przedsięwzięcia objętego dofinasowaniem przez 

Komisję powołaną przez Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka 

Odpadami do rozpatrywania wniosków o zakwalifikowanie do udziału w Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku 

Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, na każdym etapie jego realizacji. 

http://www.usunazbest.pl/
http://www.mzmgo.mazury.pl/


2. Niniejszy Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez: rozwieszenie informacji                  

na tablicy ogłoszeń w biurze Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, 

stronie internetowej www.usunazbest.pl i www.mzmgo.mazury.pl oraz stronach internetowych 

gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami. 

3. Udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje podejmuje Zarząd 

Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.  

 

 

http://www.usunazbest.pl/
http://www.mzmgo.mazury.pl/

