
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/226/2014 

RADY GMINY PĘPOWO 

z dnia 7 listopada 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pępowo 

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

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), Rada Gminy Pępowo uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXII/201/2014 Rady Gminy Pępowo z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Pępowo wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 uchwały ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Z możliwości udzielenia dotacji wyłącza się obszary dla 

których przed 2019 rokiem został zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania 

ścieków tj. Pępowo (wyłączenie nie dotyczy: ul. Anielin, ul. Dąbie i ul. Bażantarnia), Skoraszewice, 

Krzyżanki, Gębice, Babkowice (kolonia Babkowice Huby) i Siedlec (kolonia Siedlec – „Kolano”). 

2) w § 7 uchwały ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „3). pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa 

i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

w sektorze rybołóstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE. L 190 z 28.06.2014 r.).” 

3) w § 7 uchwały ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, de 

minimis w sektorze rolnym oraz de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury ogranicza się czasowo 

do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzeń Komisji (UE), o których mowa 

w ust.1 pkt 1 – 3. 

4) w § 7 uchwały ust. 4 skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

(-) Urszula Łakomy 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 listopada 2014 r.

Poz. 6202
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