
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/188/21 

RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/179/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda  

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dziadowa Kłoda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/179/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad 

i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Dziadowa Kłoda, w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 12 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 12. 1. Dotacją będą objęte wyłącznie inwestycje spełniające łącznie następujące kryteria: 

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę;  

2) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenie nieruchomości położonych w Gminie 

Dziadowa Kłoda, do których zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi 

Gminy Dziadowa Kłoda budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego, bądź podłączenie  

do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego nie jest w najbliższym czasie 

planowane, z przyczyn technicznych jest niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione; 

3) przydomowe oczyszczalnie ścieków, których gwarancja na szczelność zbiornika wynosi co najmniej 

5 lat.”. 

§ 2. W uchwale nr XXVIII/179/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad 

i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Dziadowa Kłoda, w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wprowadza się następujące 

zmiany: Pkt. II.4. otrzymuje brzmienie: Rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków (typ i nazwa, długość 

gwarancji zbiornika). 
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§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Agnieszka Bębenek 
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