
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/268/12 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 150 z późn. zm.) – Rada Miejska 

Cieszyna postanawia:  

§ 1. Zmienić uchwałę Nr VI/42/11 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w ten sposób, że  

1. w § 3 ust. 2 pkt 2 słowa „wraz z odcinkiem kanalizacyjnego przewodu tłocznego, stanowiących 

przyłącze kanalizacyjne, o którym mowa w pkt. 1” zastąpić słowami „obsługującej przyłącze kanalizacyjne, 

o którym mowa w pkt. 1”,  

2. § 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie „W przypadku wykonania inwestycji, o których mowa w § 

3 ust. 2 pkt 1 uchwały kwota dotacji wynosi 100 zł do 1 mb wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego 

(proporcjonalnie do jego długości), na odcinku w granicach geodezyjnych danej nieruchomości”.  

§ 2. Zmiana, o której mowa w § 1 dotyczy wniosków złożonych w okresie od dnia 20 sierpnia 2012 r. do 

dnia 31 grudnia 2013 r. oraz inwestycji realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 

2014 r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Cieszyna  

 

 

mgr Bolesław Zemła 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 stycznia 2013 r.
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