Uchwa a Nr 216/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 27 pa dziernika 2016r.

zmieniaj!ca Uchwa " Nr 181/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie
okre'lenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z bud+etu Gminy Opatówek na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 'cieków na terenie gminy Opatówek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony
)rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nast/puje:
§1
1. §3 "Regulaminu" stanowi cego za3 cznik do Uchwa3y NR 181/16 Rady Gminy z dnia 30
czerwca 2016r otrzymuje brzmienie:
"§3 Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni 7cieków obejmuje cz/7ciowy zwrot
wydatków poniesionych na zakup lub zakup i monta9 przydomowych oczyszczalni 7cieków
spe3niaj cych deklaracj/ zgodno7ci wyrobu oraz deklaracj/ w3a7ciwo7ci u9ytkowych przydomowej
oczyszczalni 7cieków zgodnie z norm PN-EN 12566-1 dla wszystkich miejscowo7ci z terenu
gminy Opatówek z wy3 czeniem miejscowo7ci Sza3e i Zduny, dla których norma stanowi PN-EN
12566-3."
2. §11 ust1 "Regulaminu" stanowi cego za3 cznik do Uchwa3y NR 181/16 Rady Gminy Opatówek
z dnia 30 czerwca 2016r otrzymuje brzmienie:
"§11 ust1 Po zako=czeniu budowy oczyszczalni i z3o9eniu o7wiadczenia o wykonaniu
przydomowej oczyszczalni 7cieków, Dotowany sk3ada do Urz/du Gminy w Opatówku orygina3y
faktur lub rachunków, potwierdzaj ce poniesione wydatki kwalifikowane."
§2
Wykonanie uchwa3y powierza si/ Wójtowi Gminy Opatówek.
§3
Uchwa3a wchodzi w 9ycie po up3ywie 14 dni od dnia og3oszenia w Dzienniku Urz/dowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwa a Nr 216/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 27 pa dziernika 2016r.

zmieniaj!ca Uchwa " Nr 181/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie
okre'lenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z bud+etu Gminy Opatówek na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 'cieków na terenie gminy Opatówek

Przed3o9ony projekt uchwa3y umo9liwi przyznanie wi/kszej liczbie osób dotacji na
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 7cieków w miejscowo7ciach, które nie s obj/te
planem budowy sieci kanalizacyjnej, a tak9e do budynków, gdzie brak jest mo9liwo7ci
technicznego pod3 czenia do istniej cej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej
lub pod3 czenie do istniej cej sieci jest ekonomicznie nieuzasadnione. Powy9sze dzia3anie powinno
znacz co wp3yn ? na popraw/ 7rodowiska naturalnego.

