
  

UCHWAŁA NR 37/V/19 

RADY GMINY RUTKI 

z dnia 5 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  

Gminy Rutki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506), art. 403 ust. 2,4 pkt. 1 lit. a 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 799; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 1999, 

z 2018 r. poz. 534, poz. 650, poz. 1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, 

poz. 1722 i poz. 2161 oraz z 2019 r. poz. 42, poz. 412 i poz. 452, M.P. z 2018 r. poz. 1013 i poz. 1038) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 30/IV/19 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki (Dz. Urz. 

Woj. Podl. poz. 2026) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w regulaminie udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki, stanowiącym załącznik do uchwały § 5 

otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 

przewidzianych przepisami prawa; 

2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę; 

3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków; 

4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków; 

5) koszty budowy sieci sanitarnej, przepompowni ścieków i przyłączy łączących kilka nieruchomości 

do wspólnej oczyszczalni; 

6) koszty transportu; 

7) oczyszczalnie ścieków wymagających stałego nadzoru, regulacji zaworami lub innych czynności 

angażujących w sposób ciągły zgłaszającego, aby zachować prawidłowe działanie oczyszczalni.”; 

2) w § 6 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: 

„4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.”; 
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3) we wzorze protokołu potwierdzającym wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków stanowiącym 

załącznik nr 3 do regulaminu po słowach „Pan/Pani …       . zgłosił/a w Urzędzie Gminy Rutki zakończenie 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w dniu ……..” skreśla się słowa: „to jest przed 

31 października”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Paweł Kowalewski 
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