UCHWAŁA NR XII / 77 / 2015
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 30 października 2015 oku
w sprawie zmiany zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku , nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz
art. 400a, ust. 1, pkt. 4 i 5 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku , Nr 17, poz. 95 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§1. W §4 ust.6 „Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo” uchwalonym uchwałą Nr VIII
/56/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2011 roku, wprowadza się zmianę w
następującym brzmieniu: „ Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do
30 kwietnia każdego roku, w Urzędzie Gminy Jeżewo.
§2. W §6 ust. 1 pkt.1 „Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo” uchwalonym
uchwałą Nr VIII /56/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2011 roku, wprowadza się
zmianę w następującym brzmieniu, „3000zł dla wnioskodawcy oczyszczalni obsługującej
jedną nieruchomość”.
§3. Pozostałe zapisy uchwały wraz z załącznikami nie ulegają zmianie.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2016 roku.

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w celu wypełnienia obowiązków ustawowych
oraz wynikających z zapisów prawa miejscowego, w celu zapewnienia właściwego stanu
ochrony środowiska i uregulowania gospodarki ściekowej na terenie gminy we wsiach, w
których nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej, z uwagi na koszt jednostkowy
instalacji konieczny do poniesienia przez właścicieli nieruchomości, należy uznać za zasadne
podniesienie kwoty dofinansowania tego rodzaju zamierzenia.
Poza tym za celowe uznano zmianę dotyczącą określenia nowego-dłuższego terminu
przyjmowania wniosków do 30 kwietnia każdego roku, w związku z prośbami właścicieli
nieruchomości, którzy planują realizację tego rodzaju zamierzeń inwestycyjnych w
konkretnym roku. Tego rodzaju zmiana umożliwi zachowanie właściwych terminów
administracyjnych.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały.

