
UCHWAŁA NR XLVII/427/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/345/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 listopada 
2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) w związku z art. 400a 
ust. 1 pkt 2 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1718, poz. 2127 i poz. 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 
poz. 1260, poz. 1504, poz. 1576, poz. 1747, poz. 2088 i poz. 2127, M. P. z 2021 r. poz. 814 i poz. 960.), Rada 
Miejska w Korfantowie uchwala co następuje: 

§ 1. W Regulaminie przyznawania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Korfantów, stanowiącym  załącznik do  Uchwały Nr XXXV/345/2021 Rady Miejskiej 
w Korfantowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej 
na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Korfantów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na 
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korfantów.”; 

2) § 1 ust 2. otrzymuje brzmienie: 

„2. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z budową przydomowych 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy Korfantów 
i wykonanych zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.”; 

3) § 3 ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków 
w wysokości do 4000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa. 

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

  

   

Przewodniczący 
 
 

Ryszard Duś 
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