UCHWAŁA NR XXIV/268/13
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę nr X/85/11 z dnia 26 października 2011 r. zatwierdzającą Regulamin przyznania
i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust 1 pkt 5 i 8, art. 403 ust.2-6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 1232), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 885) uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę nr X/85/11 z dnia 26 października 2011 r. w zakresie treści Regulaminu,
stanowiącego załącznik do uchwały, poprzez zmianę ust.2 w rozdziale III, który otrzymuje brzmienie:
„Dotacja będzie udzielona osobom wymienionym w rozdziale III ust.1, które podpiszą umowę z wykonawcą
posiadającym stosowną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
przedłożą kopię zgłoszenia w Powiatowym Wydziale Architektury w Pruszczu Gdańskim zamiaru usunięcia
wyrobów zawierających azbest z budynku lub kopię pozwolenia na budowę.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1stycznia 2013 r., i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Klamann
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UZASADNIENIE
Zmiana zapisu regulaminu ułatwi uzyskanie przez właścicieli nieruchomości, mieszkających na terenie
gminy Pszczółki, dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zmiana jest korzystna dla
mieszkańców, stąd nadano uchwale moc obowiązywania od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z art.5 ustawy o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, który stanowi, że przepisy art.4 nie
wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady
demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie.
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