
Or .0007.86.2012 

2012/041829 

UCHWAŁA NR 315/XXIII/2012 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 20 czerwca 2012 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa 

w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a 
ust. 1 pkt 2, pkt 8, pkt 9, pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), 

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii 
i Rolnictwa 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. W uchwale nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: " wynikają ze "Zbiorczego harmonogramu rzeczowo-finansowego" określonego 
w uchwale Rady Miasta nr 291/XXI/2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta Rybnika lub z programu rządowego z zakresu ochrony środowiska;". 

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ochrona wód i powierzchni ziemi  przed  ściekami  sanitarnymi    wskazana 
w § 1 pkt 2b polega na budowie przepompowni ścieków z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej 
lub budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach pozbawionych technicznej możliwości 
przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.". 

3) § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "dokument potwierdzający tytuł prawny do działki, budynku bądź lokalu, 
z którego wynika prawo do wykorzystania działki, budynku bądź lokalu na cele wymienione w § 1 pkt 2;" 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Andrzej Wojaczek
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