
 

 

UCHWAŁA NR XLII/299/14 

RADY GMINY ZAPOLICE 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji  

z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwiet-

nia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, poz. 21, poz. 888, z 2014 r. poz. 

40 i poz. 47) Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLI/294/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczal-

ni ścieków, wprowadza się następujące zmiany: 

1) paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dotacja będzie udzielana podmiotom, które są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości lub jednostkami organizacyjnymi i osobami posiadającymi nieruchomość w za-

rządzie lub użytkowaniu, zwanymi dalej Dotowanymi. Przedmiotowe nieruchomości muszą być położone 

na terenie gminy Zapolice.”; 

2) paragraf 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Do zadań Komisji Kwalifikacyjnej należeć będzie sprawdzenie poprawności i kompletności złożone-

go wniosku o dotację, wymaganych dokumentów oraz sporządzenie protokołu z weryfikacji wniosku wraz z 

propozycją przyznania dotacji lub jej odmowy.”; 

3) paragraf 3 ust. 5 otrzymują brzmienie:  

„5. Kwota dotacji wynosić będzie 2.500 zł – przy czym nie więcej niż 50% kosztów inwestycji podlega-

jącej dofinansowaniu zgodnie z niniejszym regulaminem.”; 

4) paragraf 3 ust. 6 otrzymują brzmienie:  

„6. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ście-

ków, o dotację może ubiegać się tylko ten podmiot, który będzie upoważniony przez wszystkich właścicieli, 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości lub jednostki organizacyjne i osoby posiadają-

ce nieruchomość bądź nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, do złożenia wniosku, i który w następ-

stwie zawrze umowę o uzyskanie dofinansowania.”; 

5) paragraf 5 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a) aktualny dokument potwierdzający własność użytkowania wieczystego nieruchomości lub potwierdzają-

cy prawo do posiadania nieruchomości w zarządzenie lub użytkowaniu”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zapolice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

  Przewodniczący Rady 

 Gminy Zapolice: 

Władysław Majewski 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2114


		2014-05-09T11:10:33+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




