UCHWAŁA NR XXXII.206.2021
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.193.2021 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (
Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX.193.2021 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 marca
2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 1667),
zastępuje się dotychczasową treść §1 ust. 2 w następujący sposób:
„§ 1. 2. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy biologicznych
przydomowych oczyszczalni ścieków, posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 1256663+A2:2013 ubiegać się mogą:
1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:
a) osoby fizyczne,
b)

wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,
d)

przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń
Artur Kaszyński

1) Zmiany

tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378
tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1815; z 2020 r.,
poz. 1378, poz. 1565, poz. 2127 i poz. 2338

2) Zmiany
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Uzasadnienie
W uchwale wymieniono podmioty mogące ubiegać się o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie
budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, zastępując tym samym dotychczasowy zapis
zawierający bezpośrednie odesłanie do przepisu ustawy.
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