
 

 

 

 

 

                                                UCHWAŁA Nr .........                                            Projekt  

RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO 

z dnia ........................................... 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów 

działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu 

miasta i gminy Radzyń Chełmiński. 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1403, poz. 1501, poz. 1579 i poz. 1680) i w związku z  uchwałą Nr VI/50/15 Rady Miejskiej 

Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2014-2032”, 

uchwala się, co następuje: 

§  1. W załączniku do uchwały Nr XII/99/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dn. 30 

września 2019r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu 

usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń 

Chełmiński (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dn. 08 października 2019 poz. 5344) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W § 4 ust. 1 lit. „a” otrzymuje brzmienie: 

„a) do 70 % - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu” 

„b)  co najmniej 15% - dotacja z budżetu Gminy” 

Pozostałe „§” załącznika nie ulegają zmianie 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§  3.  Traci moc uchwała Nr XIX/158/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia                

29 czerwca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania 

kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z 

terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.   

 

§  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą do 31 grudnia 2020r.  

 

 

 

 

 


