
UCHWAŁA NR XXIII/211/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć 

polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 t.j.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1396 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć polegających na 
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 do uchwały, § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Dotacja udzielana jest podmiotom zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami) posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie 
realizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.”; 

2) w załączniku nr 1 do uchwały, § 5 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej należy dołączyć: 

a) uchwałę w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową/spółdzielnię 
mieszkaniową; 

b) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy (dotyczy wspólnoty 
mieszkaniowej); 

c) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia, określającą zasady finansowania 
tej inwestycji przez członków wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej, udzielającą 
pełnomocnictwa zarządowi lub Zarządcy do składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia                         
i zawarcia umowy z Miastem i Gminą Pleszew,”; 

3) w załączniku nr 1 do uchwały, § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Rozliczenie dotacji następuje na podstawie formularza - "Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej 
udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków” - załącznik nr 
2 do Zasad."; 

4) w załączniku nr 1 do uchwały, § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

" Przekazanie środków z udzielonej dotacji następuje: 

1) dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 pkt 1a, 1c, 1d, 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 
2019 r. poz. 1396 ze zmianami) z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych po wykonaniu prac objętych 
wnioskiem oraz po złożeniu rozliczenia dotacji, dokonaniu jej sprawdzenia i uznania go za prawidłowe, 

2) dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 pkt 1b ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2019 r. 
poz. 1396 ze zmianami) i spółdzielni mieszkaniowych w terminie 14 dni od podpisania umowy w sprawie 
udzielenia dotacji na zasadach w niej określonych."; 

5) w załączniku nr 1 do załącznika nr 1, pkt 6 ppkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej  należy dołączyć: 

a) uchwałę w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową/spółdzielnię 
mieszkaniową; 

b) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy (dotyczy wspólnoty 
mieszkaniowej); 
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c) uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia, określającą zasady finansowania 
tej inwestycji przez członków wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej, udzielającą 
pełnomocnictwa zarządowi lub Zarządcy do składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia                         
i zawarcia umowy z Miastem i Gminą Pleszew,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

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

Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Rada Miejska w Pleszewie podjęła uchwałę nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie
przedsięwzięć polegających na budowie przydmowych oczyszczalni ścieków.

W w/w uchwale określono zasady obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej
rozliczania.

Biorąc pod uwagę konieczność doprecyzowania zapisów w/w uchwały w zakresie określenia
lokalizacji oczyszczalni oraz niezbędnych dokumentów koniecznych do złożenia wniosku w celu uzyskania
dotacji i jej późniejszego rozliczenia przez wspólnoty mieszkanowe/spółdzielnie mieszkaniowe oraz
terminów przekazania dotacji zasadne jest podjęcie zmian do uchwały. Projekt uchwały został przesłany do
zaopiniowania do Ministerstwa Rolnictwa oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie
pomocy de minimis i uzyskał opnie pozytywne.
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