
UCHWAŁA NR 292/5/XXXIV/09  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Iłowa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ), art. 406 ust. 1 pkt 12 i art. 408 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.

zm. 2) ) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.

2104 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej Nr 259/5/XXX/09 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie

programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa (Dz. Urz.

Woj. Lubuskiego Nr 93, poz. 1280) w § 9 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 2. Ustala się  kwotę  dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

w wysokości 2500 złotych na każdą jednolokalową nieruchomość, o której mowa w ust. 1, 

z zastrzeżeniem ust. 3.  

  3. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie podłączona do więcej niż jednego 

lokalu przeznaczonego do zamieszkania, kwota dotacji zostaje powiększona o 500 złotych na 

każdy lokal powyżej jednego. Łączna kwota dotacji nie może wynosić więcej niż 50% 

całkowitych kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. ”  

§ 2. Do umów o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków podpisywanych po

dniu wejścia w życie niniejszej uchwały na podstawie wniosków złożonych przed tym dniem, stosuje się

stawki dotacji określone w niniejszej uchwale.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr

62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr

138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz.

1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070. 
3)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.

319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,

poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.

1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62 poz. 504. 
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