
UCHWAŁA NR  V/        /2015 
RADY MIEJSKIEJ  W  LIPNIE 

z dnia …………… 2015 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody 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”. 

 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 
r., poz. 594 z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje: 

 §1. 1.  Wyraża 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 Gospodarka odpadami i ochrona ziemi, działanie 
2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013). 

 2.  Wyraża się zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w ust. 1 
przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i występowanie Marszałka 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 niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie ul. Wyszyńskiego. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna 

 § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady  

                                                                                          Ewa Urbańska 

  

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  2013 r. poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 

 



Uzasadnienie 

 W związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku rozstrzygnięcia procedur 

przetargowych projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-

pomorskim na cele przyrodnicze”, współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu 

Spójności, w ramach II osi priorytetowej POIiŚ „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), istnieje możliwość włączenia do projektu rekultywacji 

nowych składowisk odpadów. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne i stanowi 

podstawę do ubiegania się Gminy Miasta Lipno o dofinansowanie zadania pn. "Rekultywacja 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lipno ul. 

Wyszyńskiego. 


