
UCHWAŁA NR XII/125/19
RADY GMINY BRENNA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r. oraz 
załącznika do tej Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy 

Brenna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do 

gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 42, 
art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych w trybie § 4 uchwały nr 
XIX/209/12 Rady Gminy  Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalania zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w zakresie podstawy prawnej do uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna 
z dnia 14 października 2019 r., poprzez wykreślenie „art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).” Po zmianie podstawa prawna 
otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm.), art. 400a 
ust. 1 pkt 2, 5, 42, art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), po konsultacjach  społecznych 
przeprowadzonych w trybie § 4 uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy  Brenna z dnia 11 października 
2012 r. w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna, 
Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:”.

§ 2. Zmienia się poprzez wykreślenie w § 3, ust. 1 załącznika do uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna 
z dnia 14 października 2019 r. punktu 3) i 4). 

§ 3. W § 4 załącznika do uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r. ust. 4 
otrzymuje brzmienie: 

„Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, do której planowana jest 
budowa przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego (oryginał do wglądu). W przypadku, gdy 
Inwestor nie jest właścicielem obiektu, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody 
właściciela/właścicieli na udzielenie dofinansowania do realizacji inwestycji związanej z budową 
przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego,
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2) oświadczenie o przyłączeniu na własny koszt wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku, do 
wykonanego przyłącza kanalizacyjnego poprzez wykonanie tzw. przykanalika (kanału będącego 
częścią instalacji wewnętrznej na odcinku od ściany budynku do pierwszej studzienki na 
nieruchomości Inwestora wraz z tą studzienką),

3) dokumentację  techniczną na budowę przyłącza wraz z przyjęciem zgłoszenia zamiaru budowy przez 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie – jeśli jest wymagane, lub plan sytuacyjny z naniesionym 
przyłączem, jeżeli warunki techniczne wydane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
w Brennej dopuszczają taką możliwość; z dokumentacji powinna wynikać długość projektowanego 
przyłącza w metrach bieżących.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Seweryn Greń
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