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UCHWAŁA NR XVIII/216/2020
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o udzielanie
dotacji i sposobu jej rozliczania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) i ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.),
art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn.
zm.),
Rada Miejska w Siewierzu
uchwala:
§ 1. W uchwale Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o udzielanie dotacji i sposobu
rozliczania wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 3 do uchwały:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Gmina Siewierz, z zastrzeżeniem ust. 2a, udziela dotacji celowej z budżetu Gminy osobom
fizycznym, zwanym dalej Wnioskodawcami, które na terenie nieruchomości położonej w Gminie
Siewierz, do której posiadają tytuł prawny, zamierzają zrealizować zadania modernizacyjne lub
inwestycyjne polegające na wykonaniu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.”;
2) w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Gmina Siewierz nie udziela dotacji celowej osobom fizycznym, zamierzającym wykonać
przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków na nieruchomości położonej w granicach aglomeracji,
której obszar i granice zostały wyznaczone Uchwałą Nr XVII/206/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Siewierz w nowym kształcie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–2–

Poz. 9305

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