
UCHWAŁA NR XXVII/320/207
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 roku 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 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 2017 r. poz. 1875),  art. 400a ust. 1 pkt. 2 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2017, poz. 519 ze zm.), Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  § 1 
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wnioskujący na budowę  przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości 50% 
kosztu całkowitego (zakup wraz z montażem oczyszczalni) udokumentowanego na podstawie faktur, lecz 
nie więcej niż:

1) 3.000,00 zł. dla wnioskodawcy budującego oczyszczalnię obsługującą jedną nieruchomość zabudowaną 
budynkiem jednorodzinnym,

2) 1.500,00 zł. dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość, 
które zabudowane są budynkami jednorodzinnymi, pomnożona przez liczbę nieruchomości przyłączonych 
do współnej oczyszczalni,

3) 350.000,00 zł. dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie budynek lub budynki 
wielorodzinne, na jednej lub kilku nieruchomościach".

§ 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 XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 rok.

W zmienianej uchwale przewidziano dopłatę do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

obsługującej budynek lub budynki wielorodzinne w wysokości do 50% kosztów, jednak nie więcej niż

1.500 złotych pomnożone przez liczbę wyodrębnionych lokali mieszkalnych wytwarzających ścieki.

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich na budowę oczyszczalni do

kilku budynków wielorodzinnych na terenie gminy, można stwierdzić, że koszty budowy oczyszczalni

przydomowej dla tego rodzaju budynków, są znacznie wyższe i proponowana wysokość dopłaty jest

znacznie niższa niż 50% wartości zadania. Stąd brak jest zainteresowania mieszkańców budynków

wielorodzinnych budową oczyszczalni.

Ponieważ na terenie gminy znajdują się nieruchomości, do których ekonomicznie nieuzasadnione jest

budowanie sieci kanalizacji sanitarnej, bardziej celowe wydaje się zwiększenie kwoty dotacji na budowę

oczyszczalni przydomowej do tych budynków.

Z uwagi na powyższe zasadne wydaje się podjęcie niniejszej uchwały.

Id: AE01B39A-0022-4F53-835E-7259A4FCC25D. Podpisany Strona 1




