Uchwała Nr V/40/2012
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin
„ Działdowszczyzna” w Działdowie
z dnia 21 lutego 2012r.
w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „ Działdowszczyzna”
Na podstawie § 15 lit. „a”, w związku z § 55 Statutu Ekologicznego Związku Gmin „ Działdowszczyzna” (Dz. U. Woj.
Warmińsko-Mazurskiego Nr 53 poz. 849 z dnia 17 kwietnia 2009r. z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co
następuje:
§ 1. W Statucie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Celami Związku są:
a)

integracja gmin-uczestników Związku na rzecz ochrony środowiska i przyrody, rozwoju ekologicznego i edukacji
ekologicznej społeczeństwa, gospodarki wodnej, rekreacji i turystyki oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt,

b)

wspomaganie realizacji zadań własnych gmin-uczestników Związku w zakresie ochrony środowiska, przyrody,
gospodarki komunalnej i wodnej oraz rekreacji i turystyki w szczególności poprzez prowadzenie wspólnej
działalności dotyczącej budowy i eksploatacji obiektów służących składowaniu i utylizacji padłych zwierząt,
odpadów komunalnych, obiektów służących zapobieganiu bezdomności zwierząt, organizacji systemu
selektywnej zbiórki odpadów oraz ochrony przed degradacją wód obszaru zlewni rzek Wel, Drwęca, Wkra,
Orzyc, Mławka i Łyna.”

2) § 9 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Związek wykonuje zadania własne gmin zrzeszonych w zakresie, dotyczącym:
1)
2)

wdrażania i koordynowania programów rozwoju ekologicznego,
edukacji ekologicznej społeczeństwa,

3)

ochrony powietrza atmosferycznego, wód i lasów,

4)

powstrzymania degradacji ekologicznej obszaru zlewni rzek Wel, Drwęca, Wkra, Orzyc, Mławka i Łyna oraz poprawy
jakości ich wód,

5)

ochrony krajobrazu obszaru zlewni rzek Wel, Drwęca, Wkra, Orzyc, Mławka i Łyna będącego bazą dla rozwoju rekreacji
i turystyki,

6)

tworzenia bazy dla rozwoju rekreacji i turystyki na obszarze zlewni rzek Wel, Drwęca ,Wkra, Orzyc, Mławka i Łyna,

7)

ochrony ziemi przed odpadami komunalnymi i przemysłowymi,

8)

tworzenia niezbędnych warunków do utrzymania czystości i porządku na terenie działania Związku,

9)

budowy, utrzymania i eksploatacji obiektów służących do przetwarzania odpadów komunalnych oraz wykorzystania
surowców wtórnych,

10) budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji służących do przetwarzania odpadów komunalnych,
11) budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do unieszkodliwiania zwłok padłych zwierząt,
12) budowy obiektów służących zapobieganiu bezdomności zwierząt,
13) organizowania systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku,
14) osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
15) objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Związku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
16) nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
17) dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

18) zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok padłych zwierząt w tym bezdomnych oraz współdziałania
z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
19) udostępniania na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o podmiotach
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, miejscach ich zagospodarowania, osiągniętych
poziomach recyklingu i odzysku oraz punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.”
§ 2. Zmiany do Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” wprowadzone niniejszą uchwałą, wymagają
zatwierdzenia przez uczestników Związku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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