
UCHWAŁA NR XLIV/590/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z  zakresu 
demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz z wykorzystaniem 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559; poz. 583, poz. 1005 i 1079), art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973; poz. 2127 i poz. 2269), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lubicz Nr XXV/347/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia 
regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych 
z obszaru Gminy Lubicz z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w załączniku „Regulamin dofinansowania zadań z zakresu demontażu, 
transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz z wykorzystaniem środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” wprowadza się następujące 
zmiany: poprzez dopisanie w §2 ust.1. pkt 4) w brzmieniu: 

„4) jednostki samorządu terytorialnego, które posiadają tytuł prawny do obiektu użyteczności 
publicznej na terenie gminy Lubicz, w rozumienie §3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych 
gminy należy dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć 
związanych m.in. z gospodarką odpadami. Wprowadzona zmiana dotyczy dopisania w §2 do wykazu 
Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dofinansowania, jednostki samorządu terytorialnego, które 
posiadają tytuł prawny do obiektu użyteczności publicznej na terenie gminy. 

Podjęcie działań w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wynika z konieczności 
realizacji „Krajowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, który przewiduje, że 
wyroby zawierające azbest powinny zostać zlikwidowane do końca 2032 roku. 

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Lubicz w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz na lata 2013-2032”. Środki na realizację ww. 
zadania mogą pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu, budżetu Gminy Lubicz i wkładu własnego właściciela nieruchomości. Zasady udzielania 
dofinansowania, tryb postępowania określa Rada Gminy w drodze uchwały. 

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r. z możliwością stosowania przepisów rozporządzenia 
1407/2013 w 6-miesięcznym okresie przejściowym tj. do 30 czerwca 2024 r. 

Zgodnie z art.7 ust.3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) projekt niniejszej uchwały jako program pomocowy został 
zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

Wobec powyższego przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

    

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski  
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