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UCHWAŁA NR XLVIII/321/2018
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych
kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 9 i art. 403 ust 2, 3,
4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn.
zmianami) art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077
z późn. zmianami) Rada Gminy Michałów uchwala:
§ 1. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na (częściowy
zwrot)dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych
zwanych dalej inwestycjami do istniejącej na terenie Gminy Michałów sieci kanalizacyjnej określa regulamin
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Prawo do ubiegania się o dotację przysługuje podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszej
uchwały, na budowę inwestycji na terenie Gminy Michałów, na nieruchomościach zabudowanych budynkami,
nie podłączonymi do gminnej sieci kanalizacyjnej, posiadających osadniki ściekowe lub przydomowe
oczyszczalnie ścieków z jednoczesnym zaprzestaniem ich użytkowania lub nie posiadających osadników
ściekowych.
§ 3. Regulamin stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 4. Wnioski w sprawie udzielania dotacji celowej na (częściowy zwrot) dofinansowanie kosztów budowy
przyłącza kanalizacyjnego, nie zakończone zawarciem umowy do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały
rozpatrywane będą według jej postanowień.
§ 5. Wykonanie uchwały wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się i Wójtowi
Gminy Michałów.
§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Michałów Nr XLII/270/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie:
zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy
przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Mika
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