
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 62/9/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 23 września 2019 r.

w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  realizacji  Programu  usuwania
azbestu dla Miasta Lublin oraz rozpatrywania wniosków o usunięcie wyrobów
oraz  odpadów  zawierających  azbest  i  powołania  Komisji  do  spraw
rozpatrywania  wniosków  o  usunięcie  wyrobów  oraz  odpadów  zawierających
azbest

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696), uchwały nr 372/XX/2008
Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  19  czerwca  2008  r.  w  sprawie  uchwalenia  „Programu
usuwania azbestu dla Miasta Lublin”, uchwały nr 636/XXV/2012 Rady Miasta Lublin
z dnia  16  listopada  2012  r.  w  sprawie  przyjęcia  „Aktualizacji  programu  usuwania
azbestu  dla  Miasta  Lublin”,  uchwały  nr  227/VI/2019  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia
26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu dla
Miasta  Lublin  na  lata  2018-2032”  oraz  §  22  ust.  1  Regulaminu  Organizacyjnego
Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr  32/12/2018
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm.  zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa:

1) sposób finansowania usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest;

2) warunki  dotyczące realizacji  usuwania  wyrobów oraz  odpadów zawierających
azbest.

§ 2

        Celem zarządzenia jest:

1) realizacja Programu usuwania azbestu dla Miasta Lublin;

2) pomoc dla właścicieli nieruchomości w zminimalizowaniu kosztów związanych
        z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.

§ 3

Ustalam szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu dla Miasta
Lublin w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
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§ 4

Określam  wzór  wniosku  o  usunięcie  wyrobów  oraz  odpadów  zawierających
azbest w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5

Do  oceny  formalnej  i  merytorycznej  wniosków  powołuję  Komisję  do  spraw
rozpatrywania wniosków o usunięcie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest,
w składzie:

1) Marta Smal-Chudzik –  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska;

2) Katarzyna  Gajewska  –  kierownik  referatu  ds.  odpadów  przemysłowych
i azbestu w Wydziale Ochrony Środowiska;

3) Agnieszka Piasecka –  główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska.

§ 6

Wykonanie  zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska.

§ 7

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta
ds. Inwestycji i Rozwoju.

§ 8

1. Traci  moc zarządzenie nr 55/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 marca
2016 r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji  Programu usuwania
azbestu dla Miasta Lublin oraz rozpatrywania wniosków o usunięcie wyrobów oraz
odpadów zawierających azbest  oraz  powołania  Komisji  do  spraw rozpatrywania
wniosków  o  usunięcie  wyrobów  oraz  odpadów  zawierających  azbest,
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin realizacji wniosków: 

1) wnioski złożone na wzorze określonym w zarządzeniu nr 24/5/2014 Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 15 maja 2014 r. będą realizowane do dnia 31.10. 2019 r.;

2) wnioski złożone na wzorze określonym w zarządzeniu nr 55/3/2016 Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 14 marca 2016 r.:

a) dotyczące demontażu wyrobów zawierających azbest  będą realizowane do
czasu upływu terminu ważności zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia
na  budowę,  przebudowę  lub  rozbiórkę  w  zakresie  wymiany  pokrycia
dachowego lub elewacji,

b) dotyczące odbioru  odpadów zawierających  azbest  będą realizowane przez
okres 3 lat od dnia złożenia.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Lublin

                       (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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