
UCHWAŁA NR 292/8/XXXVIII/21 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 198/8/XXVI/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 
z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie  kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Iłowa 

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z poźn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 198/8/XXVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie  kosztów 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa, w załączniku, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 14 otrzymuje brzmienie:      

„§ 14. Określa się termin składania wniosków od dnia 1 lutego do 30 czerwca każdego roku.”; 

2) § 25 otrzymuje brzmienie:      

„§ 25. Ostateczny termin złożenia wniosku o płatność upływa 10 grudnia roku, w którym 
podpisano umowę o dofinansowanie. W przypadku niezrealizowania lub nie rozliczenia zadania 
w terminie do 10 grudnia, dofinansowanie nie będzie udzielone.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

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

 

   

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

 
 

Mirosław Wdowiak 
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Uzasadnienie 

W uchwale został zmieniony termin naboru wniosków o dofinansowanie zadań związanych 
z ochroną środowiska. Termin ten został wyznaczony od 1 lutego i daje możliwość mieszkańcom na 
dłuższy czas realizacji zadania niż mieliśmy dotychczas gdzie nabór wniosków rozpoczynał się 
dopiero w połowie kwietnia. 

W uchwale został również wydłużony termin rozliczenia zadania przez mieszkańców do 
10 grudnia, a pierwotnie był to termin do 15 listopada. 

Pierwsze doświadczenie w realizacji programów pokazało, że mieszkańcy potrzebują wykonać 
niezbędną dokumentację techniczną, uzyskać pozwolenia i inne. Jest to związane z dłuższym czasem 
niezbędnym na realizację inwestycji. 

Biorąc powyższe pod uwagę zasadna jest zmiana terminów wskazanych w uchwale. 
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