
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/339/14 

RADY GMINY ŁUŻNA 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie 

Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną 

wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Łużna" 

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Rada Gminy Łużna uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez 

realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna" skreśla 

się paragraf czwarty. 

§ 2. W Regulaminie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane 

z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Łużna", stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013 r.: 

1) § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "pomoc de minimis - rozumie się przez to pomoc spełniającą przesłanki, 

o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

(Dz. Urz. UE. L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.);" 

2) § 3 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych w zależności 

od prowadzonej działalności w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

(Dz. Urz. UE. L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.);" 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łużna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Maria Myśliwiec 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 lipca 2014 r.

Poz. 3809


		2014-07-10T15:38:49+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




