
UCHWAŁA NR XXXVII/323/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/646/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2016 roku poz. 446 ze zm.1)), art 3 pkt.1 ppkt 7 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20202) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się zmianę w Planie Odnowy Miejscowości Jasień, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 
LXXIV/646/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku polegającą na dopisaniu w "Arkuszu 
planowania" w tabeli na str 15, kolejnych pozycji o treści: 

- w kolumnie Priorytet: „Ochrona środowiska”,

- w kolumnie Cel: „Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej”,

- w kolumnie Projekt: „1.3 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,

- w kolumnie Ranking: „1”,

- w kolumnie Kto realizuje: „Gmina Staszów, PROW",

- w kolumnie Termin wykonania: „2017 - 2020".

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 roku poz. 1579 
2) Dz.U.2015.349
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/323/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wolą mieszkańców miejscowości Jasień wyrażoną na Zebraniu wiejskim w dniu 12.12.2016 roku było 
wprowadzenie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jasień polegających na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Konieczność zmian w Planie Odnowy Miejscowości wynika z warunków uzyskania 
dofinansowania z przyznania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach 
poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Plan Odnowy Miejscowości podlega 
zatwierdzeniu przez Radę Miejską. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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