
UCHWAŁA NR XXIX/215/21 
RADY GMINY LASKOWA 

z dnia 5 lipca 2021 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały NR XXVIII/201/21 RADY GMINY LASKOWA z dnia 21 czerwca 
2021 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Laskowa na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Laskowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i art 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) Rada Gminy Laskowa uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

W Regulaminie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Laskowa na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/201/21 RADY GMINY 
LASKOWA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Laskowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających 
na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Laskowa wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 wykreśla się „nie będącym przedsiębiorcami”. 

2) w  § 4 ust. 2 otrzymuje nową treść w brzmieniu: 

„2. W przypadku eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych 
eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę urządzeń) Gmina może domagać się 
zapłaty kary umownej w wysokości otrzymanej dotacji.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laskowa. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Gurgul 
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