
UCHWAŁA NR ….. 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia …….. 2013 roku 
 

w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miasta Lipna 
wspólnie z Marszałkiem  Województwa Kujawsko – Pomorskiego Projektu 

,,Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim’’ 
 

Na podstawie art.10 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.1) ) Rada Miejska uchwala, co następuje : 
§ 1.1 WyraŜa się zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Miasta Lipna wspólnie  z 
Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Projektu: ,,Rekultywacja składowisk 
odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze" w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowej II a Gospodarka odpadami i 
ochrona ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Konkurs 
zamknięty nr 7/POIiŚ/2.1./03/2013. 
2. WyraŜa się zgodę na złoŜenie wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w ust. 1 
przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i występowanie Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roli Beneficjenta Projektu. 
3. Gmina Miasta Lipna w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w 
województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze" będzie realizowała zadanie pn. 
"Rekultywacja składowiska odpadów innych  niŜ niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy 
ul. Dobrzyńskiej ". 
§ 2. WyraŜa się zgodę na zabezpieczenie w budŜetach Gminy Miasta Lipna na lata 2013 – 
2015 środków finansowych niezbędnych do realizacji Projektu, o którym mowa w §1. 
§ 3. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta Lipna do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych 
do realizacji Projektu, o którym mowa w §1. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Lipnie..  
 
 

                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                 Maria Turska 

 
 
 
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 
567, z 2013r. poz. 153. 



Uzasadnienie 
 

         W związku z ogłoszeniem przez Ministra Środowiska naboru w trybie konkursowym 
wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach 
Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 
7/POIiŚ/2.1/03/2013) podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne do złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie. O dofinansowanie Projektu ,,Rekultywacja składowisk odpadów w 
województwie kujawsko – pomorskim’’ będzie ubiegać się Marszałek Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego, natomiast Gmina Miasta Lipna jest partnerem i będzie 
partycypować w kosztach. Gmina Miasta Lipna w ramach Projektu "Rekultywacja 
składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze" będzie 
realizowała zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych  niŜ niebezpieczne i 
obojętne w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej". 


