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UCHWAŁA NR 50/VI/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 17 maja 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach NR 33/V /2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie 
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad 
przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, 

powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2-6, art. 400a ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Woźnik 

Rada Miejska w Woźnikach uchwala 

§ 1. Zmienić uchwałę Nr 33/V/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania 
i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy 
wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków w ten sposób, że: 

1. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2-6, art. 400a ust. 1 punkt 
5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 
na wniosek Burmistrza Woźnik”. 

2. punkt 6) w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 8 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje 
brzmienie:”Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w terminie do 31 sierpnia roku 
poprzedzającego realizację inwestycji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały dla osób 
fizycznych i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszej uchwały dla pozostałych. Wzór wniosku 
dostępny jest w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Woźnikach 
oraz na stronie internetowej www.bip.wozniki.pl.” 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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