
UCHWAŁA NR XVIII/215/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na 

dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
r. poz. 446 ze zm.), art. 400a ust. 1, pkt. 2, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672), Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.02.2011r. w sprawie  określenia zasad 
udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków wprowadza się następujące zmiany:

1. W tytule uchwały skreśla się wyrazy: "oraz wspólnotom mieszkaniowym".

2. W § 1skreśla się wyrazy: "oraz wspólnotom mieszkaniowym".

3. W §1 rozdz. 2 (warunki otrzymania dotacji) skreśla się wyrazy: „oraz wspólnoty mieszkaniowe".

4. W §1 rozdz. 3 (wysokość przyznanej dotacji) skreśla się pkt 3.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku   Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Id: 1848748B-9E3F-49D0-88A2-9D0431BA88FB. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

do uchwały nr XVIII/215/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 roku.

Zmieniana uchwała określała zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym. Z uwagi na

fakt, że poszczególne wspólnoty mogą mieć różne uwarunkowania terenowe, co będzie się wiązało z

zastosowaniem różnych rozwiązań technicznych i ponoszeniem różnych kosztów budowy, nie jest możliwe

określenie jednolitych warunków dofinansowania do wszystkich wspólnot. Zasadne wydaje się więc

rozpatrywanie indywidualnie każdego wniosku danej wspólnoty i określenie zasad dofinansowania

inwestycji oddzielną uchwałą. Po zmianie uchwały, określone w niej zasady dofinansowania będą dotyczyły

tylko osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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