
 

 

UCHWAŁA NR LXII/542/2014 

RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/450/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej w 2014 roku na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników 

bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, na terenie Gminy Świdnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, z późn. zm.), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LIV/450/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej w 2014 roku na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej 

w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki 

bytowo-gospodarcze, na terenie Gminy Świdnica, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie : 

„1)  dla oczyszczalni ścieków – 90% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej  

niż 12 000, 00 zł, pod warunkiem wybudowania oczyszczalni spełniającej aktualną normę PN-EN 

12566-3,”; 

2) w § 13. ust. 2. pkt 3 litera c) otrzymuje następujące brzmienie: 

„c)  deklarację zgodności z aktualną normą PN-EN 12566-3 oraz protokoły z badań wykonanych przez 

laboratorium notyfikowane w zakresie wymienionej normy, potwierdzające dane zawarte w deklaracji 

właściwości użytkowych,”; 

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica. 

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

Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica: 

R. Adamska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 października 2014 r.

Poz. 4391



Załącznik do Uchwały Nr LXII/542/2014 

Rady Gminy Świdnica 

z dnia 9 października 2014 r. 
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