UCHWAŁA NR XXVIII/322/21
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 400a
ust. 1 pkt 2, pkt 8 i pkt 21, art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.),
Rada Miejska Cieszyna postanawia, co następuje:
§ 1. Zmienić uchwałę Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w ten sposób, że:
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dotacje celowe udzielone zgodnie z niniejszymi zasadami
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną w rozumieniu
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L
352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.).”;
2) § 6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej
nieruchomość położoną poza Aglomeracją Cieszyn wyznaczoną na podstawie ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 624), wraz z jednoczesną funkcjonalną
likwidacją istniejącego i użytkowanego zbiornika (osadnika) na nieczystości ciekłe.”;
3) § 18 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
Remigiusz Jankowski
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