
 

 

UCHWAŁA NR XLII/272/2021 

RADY GMINY KONDRATOWICE 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXIV/202/2018 Rady Gminy Kondratowice z dnia 31 stycznia 2018 roku 

w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielenia dotacji celowej oraz trybu jej rozliczania  

na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  

przyłączy do kanalizacji sanitarnej lub bezodpływowego zbiornika  

na nieczystości płynne na terenie Gminy Kondratowice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), Rada Gminy Kondratowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W programie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/202/2018 Rady Gminy Kondratowice 

z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielenia dotacji celowej oraz trybu jej rozliczania 

na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy do kanalizacji sanitarnej 

lub bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne na terenie Gminy Kondratowice wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w okresie ośmiu 

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.”; 

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zainteresowany dofinansowaniem składa wniosek z określeniem lokalizacji inwestycji według 

wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Programu, wraz z opisem przedsięwzięcia.”; 

3) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioskodawca udokumentuje, że zgłosił zamiar wykonania robót do Starostwa Powiatowego 

w Strzelinie.”; 

4) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dofinansowaniem objęte są urządzenia posiadające aktualną aprobatę Instytutu Ochrony 

Środowiska w Warszawie – Zespół Normalizacji i Aprobat Technicznych.”; 

5) w § 2 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie zobowiązuje się jednocześnie do likwidacji 

istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem pkt 6. 
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6. W przypadku uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków przed złożeniem wniosku 

Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o likwidacji istniejącego bezodpływowego zbiornika  

na nieczystości płynne.”; 

6) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu 

z wyłączeniem przypadku realizacji zadania przed złożeniem wniosku.”; 

7) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wnioski można składać w trakcie roku kalendarzowego i podlegają rozpatrzeniu w terminie 30 dni 

od dnia jego złożenia.”; 

8) w § 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Realizacja inwestycji powinna nastąpić najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od chwili podpisania 

umowy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Kondratowice: 

Marcin Szczurowski 
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