
Projekt

z dnia  15 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, art. 403 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLIII/295/18 Rady Gminy Hyżne z 26 lipca 2018 roku w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do 
nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) w §4 po ust. 4 wprowadza się ust. 4a w brzmieniu:    "4a. W przypadku, gdy przyłącz wodociągowy lub 
kanalizacyjny został wybudowany na obszarze prowadzonej przez gminę inwestycji w zakresie budowy 
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz w okresie jej realizacji i rozliczenia - dla której niezbędne jest 
uzyskanie odpowiednich efektów ekologicznych -  nie stosuje się przepisów § 4 ust. 4."

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

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

Wprowadzenie ust. 4a umożliwia udzielenie dotacji w kwotach wyższych niż określone w ust. 4 uchwały.
Będzie to jednak dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy wybudowanie „bardziej kosztownego” przyłącza
będzie niezbędne do uzyskania odpowiedniego efektu ekologicznego inwestycji prowadzonej przez gminę.
Dodatkowo możliwość taka będzie istniała tylko w okresie jej realizacji i rozliczenia, czyli do dnia,
w którym efekt ten powinien być osiągnięty. Powinno to zachęcić mieszkańców do niezwłocznej budowy
przyłączy. W szczególności przyjęte rozwiązanie będzie miało zastosowanie w przypadku realizacji przez
gminę projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. Brak możliwości udzielenia
odpowiednio większej pomocy mieszkańcom uniemożliwiałby praktycznie realizację takich projektów, a w
konsekwencji pozbawiałby mieszkańców niektórych sołectw dostępu do gminnej sieci wodociągowej i/lub
sieci kanalizacji sanitarnej.
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