
UCHWAŁA NR LXXIV/490/14
RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 marca 2011 roku 
w sprawie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r poz.594 ze zm.).) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1232 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
zgodnie z uchwałą Nr LXVI/470/03 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/49/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie dotacji na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zmienionej uchwałą Nr XIV/76/11 Rady Miasta i Gminy Prusice 
z dnia 7 lipca 2011 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy częściowego zwrotu kosztów poniesionych przez 
właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na zakup urządzeń przydomowych oczyszczalni 
ścieków służących do odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Prusice z wyłączeniem  częściowego dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków do budynków mieszkalnych położonych na terenie gdzie jest wybudowana lub planowana 
budowa kanalizacji sanitarnej. Wyłączenie nie dotyczy częściowego dofinansowania do budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych położonych na terenie gdzie jest 
wybudowana lub planowana budowa kanalizacji sanitarnej, jeżeli ze względów ekonomicznych budowa 
kanalizacji sanitarnej do takiego budynku będzie nieuzasadniona.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice:
Z. Ziomek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 czerwca 2014 r.

Poz. 2712
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