Zarządzenie nr 59/2015
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na demontażu,
transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na
terenie Gminy Miasta Lipna, w tym budynków wspólnot mieszkaniowych,
przedsiębiorstw i osób fizycznych, które będzie dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
w 2016 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) w celu wspierania przedsięwzięć związanych z gospodarką
odpadami i ochroną powierzchni ziemi, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna przyjętym uchwałą nr XXIV/184/2012 Rady
Miejskiej w Lipnie z dnia 29 października 2012 r. oraz uchwałą zmieniającą nr XII/69/2015
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015 roku, Burmistrz Miasta Lipna zarządza co
następuje:
§ 1. W celu umożliwienia pozyskania przez Gminę Miasta Lipna środków z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport
i utylizację odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Miasta Lipna, ustala się zasady i tryb przyjmowania wniosków od osób fizycznych, wspólnot
mieszkaniowy i przedsiębiorców na udział w ww. przedsięwzięciu stanowiące załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Lipnie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 59/2015
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.10.2015 r.

REGULAMIN
przyjmowania wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych
i przedsiębiorstw oraz kwalifikacje do udziału w przedsięwzięciu mającym na celu na
demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest na terenie Gminy
Miasta Lipna w 2016 roku
§1
1. Regulamin określa zasady przyjmowania wniosków od osób fizycznych, wspólnot
mieszkaniowych i przedsiębiorstw oraz procedurę kwalifikowania do udziału
w przedsięwzięciu polegającym na likwidacji pokryć dachowych, elewacji zawierających
azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Miasta Lipna.
2. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć osoby posiadające tytuł prawny do obiektów
znajdujących się na terenie Gminy Miasta Lipna.
§2
1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o udział w przedsięwzięciu określonym w § 1 jest
przedłożenie w Urzędzie Miejskim w Lipnie wniosku (załącznik nr 1) wraz z załącznikami.
2. Wnioski na 2016 rok przyjmowane będą w terminie do 10 lutego 2016 roku.
§3
1. Zakłada się, że Gmina Miasta Lipna dokona wyboru i pokryje koszty wykonawcy, który
dokona demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych
w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji, do wysokości nie większej niż 1000 zł dla
1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zwierających azbest.
2. Nie będą pokrywane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych,
koszty demontażu pokryć z innych materiałów lub elementów towarzyszących rozbiórce,
koszty zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.
§4
1. Łączna wartość zakwalifikowanych wniosków nie może przekroczyć wartości dostępnych
środków w danym roku.
2. Wnioski będą kwalifikowane w kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem, że w przypadku
niemożliwości wykonania prac w terminie deklarowanym przez wnioskodawców z przyczyn
zależnych od wnioskodawcy wniosek zostanie anulowany.

3. Wykonanie usługi na rzecz wnioskodawcy będzie możliwe pod warunkiem podpisania
umowy określającej w szczególności termin wykonania prac, obowiązki stron oraz zakres
odpowiedzialności.
§5
1. Burmistrz Miasta Lipna powołuje Komisję opiniującą wnioski zgłoszone do udziału
w przedsięwzięciu, polegającym na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów
zawierających azbest.
2. Skład komisji:
przewodnicząca: Justyna Kowalska,
zastępca przewodniczącego: Daniel Świdurski,
członek: Krzysztof Grzywiński.
3. Zadaniem Komisji jest ocena wniosków i przeprowadzenie oceny stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 649), ustalenie harmonogramu prac w porozumieniu
z mieszkańcami w szczególności w sytuacji gdy deklarowane terminy przez wnioskodawców
będą się pokrywały, zaproponowanie listy zakwalifikowanych wnioskodawców.
4. Zatwierdzenie i ewentualne zmiany listy zakwalifikowanych do przedsięwzięcia dokonuje
Burmistrz Miasta Lipna.
§6
Po zakwalifikowaniu wniosków do realizacji, Urząd Miejski w Lipnie zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych lub w drodze zapytania ofertowego, wyłoni wykonawcę prac
związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających
azbest.
§7
Zastrzega się możliwość odstąpienia od wykonania prac na rzecz wnioskodawców
w szczególności w przypadku gdy: Gmina Miasta Lipna nie otrzyma dotacji; nie zostanie
wyłoniony wykonawca prac z powodu okoliczności nie leżących po stronie Gminy Miasta
Lipna; wykonawca nie może wykonać prac z powodu siły wyższej np. złych warunków
atmosferycznych.
§8
Wykonanie prac na rzecz wnioskodawców będzie ich dochodem i Gmina Miasta Lipna
wystawi PIT-8C.
§9
Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Lipnie.

§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna.

Załącznik nr 1
……………………………………………
Imię i nazwisko lub nazwa
……………………………………………
Adres
……………………………………………
Telefon kontaktowy

Burmistrz Miasta Lipna
Plac Dekerta 8
87-600 Lipno

Wniosek
o przyznanie dofinansowania na realizacje zadania związanego z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Lipna
w 2016 roku
1. Lokalizacja planowanych prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających
azbest:
a) Adres nieruchomości: ………………………………………………………………………
b) Numer działki ewidencyjnej: ………………………………, obręb nr ……………………
c) Właściciel nieruchomości (zgodnie z tytułem prawnym władania nieruchomością):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Rodzaj usuwanych wyrobów:
 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
 inne (podać jakie) ………………………………………………………………………….
3. Szacowana ilość usuwanych wyrobów (w m² lub Mg):
…………………………………………………………………………………………………
4. Planowany termin realizacji prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających
azbest:
Od …………… 2016 r. do …………… 2016 r. – okres nie dłuższy niż 7 dni na zdjęcie
jednego pokrycia (nie później niż do 23 września 2016 r.).
Lipno, dnia ………………

……………………………
podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku:
1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej)
z której ma być usuwany azbest oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania (jeżeli
wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem).
2) Dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na
usuwaniu wyrobów zawierających azbest, skierowany do Starosty Powiatowego w Lipnie wraz
z adnotacją o braku sprzeciwu ww. Organu.
3) Mapa ewidencyjna lub mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym obiektem (kopia).
4) Informacja o wyrobach zawierających azbest.
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
6) Oświadczenie o zapoznaniu się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna nr 59/2015 z dnia
20.10.2015 r. i akceptacja jego postanowień.
7) Oświadczenie deklarujące realizację zadania polegającego na demontażu, zabezpieczeniu
i utylizacji azbestu przy dofinansowaniu w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz wykonanie we własnym zakresie nowego
pokrycia dachowego.

