
UCHWAŁA NR ……./ 2014 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE  

z dnia ………….. 2014 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Aktualizacji programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318)  
 
 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 W Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta 
Lipna na lata 2011 – 2032 stanowiącym załącznik do uchwały nr IX/71/2011 z dnia 20 lipca 
2011 roku w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Miasta Lipna na lata 2011 – 2032”, załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna  
 
 
§ 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodnicząca Rady  

      Maria Turska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 
do uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania azbestu oraz 
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Lipna  
 
W 2011 roku na zlecenie Gminy Miasta Lipna został opracowany Program usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna na lata 2011 – 2032. 
W lutym 2013 roku został zaktualizowany. 
Program zakłada likwidację eternitu na terenie miasta  w terminie do 2032 roku. Aktualizacja 
Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta 
Lipna koryguje ilości eternitu przewidzianego do wywiezienia. Nie ulega zmianie określony 
w Programie tryb postępowania w zakresie demontaŜu i transportu do unieszkodliwienia. 
Miasto ponosi koszt demontaŜu wywozu i bezpiecznego unieszkodliwienia zawartego w 
eternicie rakotwórczego azbestu. 
W 2014 roku Urząd Miejski wystąpi o dotację na ten cel do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
Według otrzymanej przez Urząd informacji warunkiem uzyskania dotacji jest przyjęcie 
aktualnego Programu przez Radę Miejską załączoną uchwałą. 
 


