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UCHWAŁA NR XII/116/2020
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 19 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu
zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania, w ramach pilotażowego
programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”
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) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, poz. 1527, poz. 1579,
poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087 i poz. 2166 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284 i poz. 695) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XI/105/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie
zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód
opadowych w miejscu ich powstania, w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie
Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Dotacja będzie udzielana w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 500 zł. " ;
2) w § 7 skreśla się ust. 3;
3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Lubanie:
1) w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 30 kwietnia (włącznie) każdego roku;
2) w 2020 roku w terminie 60 dni, od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. ";
4) skreśla się § 10.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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