
UCHWAŁA NR XXXVII/342/2022 
RADA GMINY RUDNIK 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia 
"Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Rudnik" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559), oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 14 i 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala: 

§ 1. Zmienia się treść załącznika do uchwały Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 
2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik" w następujący sposób: 

- pkt. 3.4 otrzymuje brzmienie: "Programem obejmuje się obszar całej Gminy Rudnik z wyłączeniem terenów 
miejscowości: 

1) Rudnik, który znajduje się w obszarze objętym Aglomeracją Racibórz, z wyłączeniem posesji przy: 

- ul. Sylwestra 26, 28, 31, 

- ul. Cisza działki nr 657/1, 657/2, 

- ul. Powstańców Śl. 26, 

2) Jastrzębie, które jest ujęte w sieć kanalizacji sanitarnej, 

3) Ligota Książęca: 

- ul. Asnyka z wyłączeniem posesji nr 20, 

- ul. Sportowa z wyłączeniem posesji o nr porządkowym: 8, 12, 14, 16, 24 oraz działki o nr: 274, 271/2, 
270/2, 269, 268, 266, 

- ul. Nad potokiem z wyłączeniem posesji o nr porządkowym: 2, 3, 4, 6, dla których przewiduje się 
przyłączenie do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. W pierwszej kolejności programem 
zostaną objęte obszary o rozproszonej zabudowie, budynki publiczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz 
osady i najmniejsze miejscowości. 

4) Program wyklucza budynki, dla których gmina otrzymała dofinansowanie na zadania związane 
z odprowadzaniem oczyszczania ścieków lub budową kanalizacji sanitarnej, w momencie podpisania przez 
Gminę umowy o dofinansowanie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Rudnik 

 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

Zmiana wynika z otrzymania dotacji. W związku z powyższym proponuje się podjęcie niniejszej uchwały. 
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