UCHWAŁA NR XLI/306/21
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 20 maja
2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki dla
inwestycji związanych z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących
z obiektów budowlanych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) i art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219; zm.: Dz.U. z 2020r. poz. 1565, poz. 1378, poz. 2338, poz. 2127, Dz.
U z 2021r. poz. 802, poz. 868 i poz. 1047)
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 20 maja
2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki dla
inwestycji związanych z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów
budowlanych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) załadunku, transporcie i rozładunku wyrobów zawierających azbest,”;
2) w §4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do dokonania wyboru Wykonawcy
zadania.”;
3) w §6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca
zostanie wezwany do ich usunięcia w określonym terminie. Ponowne rozpatrzenie wniosku następuje po
jego uzupełnieniu.”;
4) w §10 ust. 3 w zdaniu drugim skreśla się skrót „itp.”;
5) w §11 w ust. 3 w zdaniu wprowadzającym skreśla się wyrazy: „w szczególności”;
6) skreśla się: Rozdział VI. Informacja publiczna.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
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