
UCHWAŁA NR VI/74/2019
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy 
Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 

pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz.U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 9, 21 i 22 w związku z art. 403, ust. 2-6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do uchwały Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, 
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za 
przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, § 2 ust. 4 pkt 2 lit. b otrzymuje następujące 
brzmienie:

"b) 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia 
obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość, pomnożona przez liczbę nieruchomości przyłączonych do 
wspólnej oczyszczalni.

Kwota dotacji obliczana będzie wg następującego wzoru:

koszt oczyszczalni x 60% x liczbę nieruchomości przyłączonych do oczyszczalni = kwota dotacji".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

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

 

Przewodniczący Rady 
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