
 

 

UCHWAŁA NR XX/195/16 

RADY GMINY ZEBRZYDOWICE 

z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr XIX/185/16 z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały 

własnej Nr XVI/163/16 z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze 

środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - biologicznych, 

przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych 

przyłączy wodociągowych dla istniejących budynków mieszkalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 400a ust. 1 pkt. 5 i art. 403 ust. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 672 z późn. zm.
1)

), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala: 

§ 1. W uchwale własnej Nr XIX/185/16 z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały własnej  

Nr XVI/163/16 z dnia 24 maja 2016r w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu 

Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - biologicznych, przydomowych 

przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz przyłączy wodociągowych dla 

istniejących budynków mieszkalnych  – wprowadzić następującą zmianę: 

- W § 1 ust. 2 uchwały wykreślić tiret pierwszy w brzmieniu: „- Wykreślić zwrot: składających rozliczenie od 

podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie – właściwym dla Gminy 

Zebrzydowice”. 

§ 2. Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice 

 

 

Henryk Franek 

 

 

                                                      
1) 

Zm. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2015 r. poz. 478 i 1688 oraz z 2016 r. poz. 903 i 1250. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 4960
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