
Gaworzyce, dnia 29 marca 2019 r. 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji  społecznych w sprawie przyjęcia programu 

Usuwania Azbestu dla Gminy Gaworzyce na lata 2019-2032  

1. Przedmiot konsultacji 

Na podstawie Uchwały nr V/37/2019 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28.02.2018 r. poddano 

konsultacjom projekt uchwały Rady Gminy Gaworzyce w sprawie przyjęcia Programu 

Usuwania Azbestu dla Gminy Gaworzyce na lata 2019-2032. 

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy Gaworzyce, których 

dotyczy sprawa poddana konsultacjom. 

3. Termin konsultacji: od 07 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r. 

4. Forma konsultacji 

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie 

internetowej Gminy Gaworzycewww.gaworzyce.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach oraz udostępniono  

do wglądu w biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Gaworzycach (Gaworzyce,  

ul. Dworcowa 95, pok. nr 206).  

5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Alina Kuntschke-Gabrysz – insp. 

ds. ochrony środowiska i dróg gminnych 

6. Uwagi do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu dla Gminy 

Gaworzyce na lata 2019-2032 należało składać w formie pisemnej, drogą pocztową lub 

osobiście do Urzędu Gminy w Gaworzycach lub w formie elektronicznej na adres: 

ug@gaworzyce.com.pl.  

7. W wyznaczonym terminie do przeprowadzenia  konsultacji wpłynęły dwie uwagi : 

1) uwaga obywatelska złożona 21 marca 2019 r. dotycząca braku rozwiązań dotyczących 

odbioru wyrobów azbestowych (eternit w płytach), które są obecnie składowane na posesjach 

na terenie gminy (po ich demontażu) 

Ocena uwagi:  

W Programie rozdz. 10. Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego 

usuwania wyrobów azbestowych zawiera szczegółowe zapisy odnośnie postępowania  

z odpadami azbestowymi, w tym m.in. sposób transportu wyrobów i odpadów zawierających 

azbest. W związku z powyższym wniesiona uwaga nie powoduje zmiany treści opiniowanego 

dokumentu. 

 

 

2) uwaga obywatelska złożona 27 marca 2019 zwracała uwagę na brak inwentaryzacji 

wyrobów azbestowych składowanych luzem na posesjach („resztki” po demontażu okryć 

dachowych lub po zawaleniu się obiektów budowlanych) dzikie wysypiska), zacytowany 

został również fragment Programu dotyczący szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie. 

Oprócz tego uwaga zawierała stwierdzenie, że „Program zawiera też dane, które  



są nieprawdziwe, np. informacja o tym, że w naszej gminie odpady komunalne są odbierane  

i przetwarzane przez GPK „SITA” w Głogowie”. 

Ocena uwagi: 

W trakcie trwania konsultacji zweryfikowano i uzupełniono dane zawarte w załączniku nr 8 

do projektu Programu. 

GPK „SITA” w Głogowie odbiera odpady komunalne od podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie gminy Gaworzyce, z przystanków autobusowych oraz od 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaworzycach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobuczynie. 

W związku z powyższym wniesiona uwaga nie powoduje zmiany treści opiniowanego 

dokumentu. 

 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

Osoba sporządzająca protokół: 

(-) Alina Kuntschke-Gabrysz 

 

Osoba zatwierdzająca protokół: 

Wójt Gminy Gaworzyce  

(-) Jacek  Szwagrzyk  
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