
 

 

UCHWAŁA NR XX/30/20 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 29 maja 2020 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu  

gminy Jodłowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 403 ust. 2-5, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) art. 221 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Jodłowa uchwala co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr IX/32/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Jodłowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy 

do sieci kanalizacji sanitarnej (Dz. Urz. Woj. Pod. poz. 3542, z póź.zm.), w załączniku do uchwały wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. W  § 2 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„§ 2. ust. 3a. Obiekcie budowlanym – definicja zgodna z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2019, poz. 1186 z późn.zm.), który nie jest wykorzystywany do prowadzenia 

działalności gospodarczej.”. 

2. § 4. ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 4. Dotowany może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia w wysokości 50% 

dokumentowanych poniesionych kosztów na budowę przyłącza kanalizacyjnego, lecz nie więcej niż 

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), przy czym cena za 1 mb przyłącza łącznie 

z wbudowanymi materiałami nie może przekroczyć kwoty 400,00 zł brutto /mb przyłącza 

kanalizacyjnego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

inż. Roman Warzecha 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2020 r.

Poz. 2394
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