UCHWAŁA NR XX/206/20
RADY GMINY BRENNA
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy
kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub
wodociągowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz 713), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 42, art. 403
ust. 4 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.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych w trybie § 4 uchwały nr XIX/209/12
Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się § 3 uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłaczy
kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłaczeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub
wodociągowej, nadając mu nowe brzmienie:
„§ 3. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r”.
§ 2. W załaczniku do uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłaczy
kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłaczeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub
wodociągowej wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 po ust 3 dodaje sie ust 4 w brzmieniu:
„4. Postanowienia regulaminu nie dotyczą inwestycji, dla kórych Gmina Brenna uzyskała
dofinasowanie do budowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej wraz z przyłączami”.
2. W § 4 ust 4, po pkt 4) dodaje sie pkt 5) w brzmieniu:
„5) w przypadku budynku mieszkalnego nie oddanego do użytkowania do wniosku dołącza się
kserokopię dziennika budowy z wpisem kierownika budowy, że w budynku została wykonana
wewnętrzna instalacja kanalizacyjna lub wodociągowa (oryginał do wglądu)”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
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