UCHWAŁA NR XVIII/105/2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 3 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)1 uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna za 2015 rok” stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/105/2016 r.
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 3 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miasta Lipna w 2015 roku”
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1. Wprowadzenie
Od maja 2002 roku realizowany był w Polsce, przyjęty przez Radę Ministrów,
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski”. Dokument powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rezolucji
w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (Monitor Polski Nr 38, poz. 373)
oraz ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.). W dniu 14 lipca 2009 roku Rada Ministrów podjęła
uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032”.
Podstawowym celem Programu było:
− usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
− minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju,
− likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
2. Cel przygotowania sprawozdania
Celem sprawozdania jest ocena realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna” w ramach realizowanego „Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna” przyjętego
Uchwałą nr IX/71/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku Rady Miejskiej w Lipnie. Ocena ta odnosi
się do postępów w realizacji zadań związanych z eliminacją wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta w latach 2011 – 2015.
3. Środki finansowe
Pomoc finansowa zrealizowana została na podstawie umowy dotacji, w której kwota
dofinansowania obejmowała 100% kosztów kwalifikowanych tzn. kosztów demontażu,
transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% stanowiły środki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostałe
50% pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Kwota dotacji ogółem w roku 2015 wyniosła 15.925,39 zł, przy udziale własnym
Gminy Miasta Lipna wynoszącym 0,00 złotych. Wszelkie działania związane z zadaniem
zostały wykonane sprawnie i rzetelnie przy zachowaniu obowiązujących przepisów
związanych z tego typu pracami.
4. Podstawa wykonania sprawozdania
1) Uchwała nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta
Lipno”.
2) Porozumienie nr IV/288/15095/§2020/11/DIW z dnia 23.05.2011 r. z Ministrem
Gospodarki dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Lipno”.
3) „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta
Lipna” wraz z inwentaryzacją z czerwca 2011 roku.

4) Aktualizacja programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Miasta Lipna z dnia 28 stycznia 2015 roku.
5) Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.
6) Umowa zawarta z przedsiębiorcą na realizację zadania.
5. Ilość wyrobów azbestowych odebrana od właścicieli nieruchomości wraz
z rozliczeniem kosztów
W 2015 roku usunięto wyroby zawierające azbest z trzynastu budynków z terenu
Gminy Miasta Lipna, co dało łącznie 31,741 Mg zdemontowanych, przetransportowanych
i zutylizowanych płyt azbestowych. Wnioskodawcami były osoby fizyczne, Wspólnoty
Mieszkaniowe oraz Przedsiębiorstwo. Kwota wykonania przedmiotu umowy wyniosła
15.925,39 zł brutto i została w 100% sfinansowana ze środków zewnętrznych bez udziału
wkładu własnego Gminy. Siedem podmiotów wycofało się z realizacji przedmiotowego
zadania.
W 2014 roku usunięto wyroby zawierające azbest z dwudziestu budynków z terenu
Gminy Miasta Lipna, co dało łącznie 38,585 Mg zdemontowanych, przetransportowanych
i zutylizowanych płyt azbestowych.
W 2013 roku usunięto wyroby zawierające azbest z dwudziestu jeden budynków
z terenu Gminy Miasta Lipna, co dało łącznie 77,839 Mg zdemontowanych,
przetransportowanych i zutylizowanych płyt azbestowych.
W 2012 roku usunięto wyroby zawierające azbest z trzydziestu jeden budynków
z terenu Gminy Miasta Lipna, co dało łącznie 68,960 Mg zdemontowanych,
przetransportowanych i zutylizowanych płyt azbestowych.
W 2011 roku usunięto wyroby zawierające azbest z siedmiu posesji z terenu Gminy
Miasta Lipna, co dało łącznie 29,747 Mg zdemontowanych, przetransportowanych
i zutylizowanych płyt azbestowych.
Łącznie w latach 2011÷2015 unieszkodliwiono 246,872 Mg materiałów zawierających
azbest.
6. Korzyści dla ochrony środowiska
Przed realizacją zadania na terenie Gminy Miasta Lipna szacowana ilość odpadów
zawierających azbest wynosiła 817,970 Mg. W wyniku realizacji zadania usunięto
246,872 Mg. W związku z powyższym na terenie miasta pozostało do usunięcia 571,098 Mg
wyrobów zawierających azbest.
7. Podsumowanie
W realizacji zadania uczestniczyły osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe
i jedno przedsiębiorstwo z terenu miasta Lipna. Zakres prac obejmował demontaż, transport
i utylizację, wyrobów zawierających azbest. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy
dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia zawartej z WFOŚiGW w Toruniu. Wykonawcą
zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO S.C. z miejscowości Lubanie
wybrana w zapytanie ofertowym. Zdemontowane płyty azbestowo–cementowe

zabezpieczono przed rozprzestrzenianiem się szkodliwego azbestu w środowisku
i przewieziono na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
w miejscowości Kraśnik.
Pod koniec 2015 roku WFOŚiGW w Toruniu ogłosił, że w roku 2016 można
skorzystać z dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz
unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
Miasto Lipno ogłosiło nabór wniosków na realizację w/w zadania na rok 2016.
Do 10 lutego b.r. trwa nabór wniosków.

