
 
 

UCHWAŁA NR XLIV/590/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z  zakresu 
demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz z wykorzystaniem 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559; poz. 583, poz. 1005 i 1079), art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973; poz. 2127 i poz. 2269), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lubicz Nr XXV/347/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia 
regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych 
z obszaru Gminy Lubicz z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w załączniku „Regulamin dofinansowania zadań z zakresu demontażu, 
transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz z wykorzystaniem środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” wprowadza się następujące 
zmiany: poprzez dopisanie w §2 ust.1. pkt 4) w brzmieniu: 

„4) jednostki samorządu terytorialnego, które posiadają tytuł prawny do obiektu użyteczności 
publicznej na terenie gminy Lubicz, w rozumienie §3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 lipca 2022 r.

Poz. 3726
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