
UCHWAŁA Nr 685 

Rady Miasta Konina 

z dnia 18 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 453 Rady Miasta Konina  

z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza 

kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości  
do miejskiej sieci kanalizacyjnej 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) 
w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  
 
 

§ 1. 
 

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 453 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową 
przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. Pkt 3 Rozdziału 1 otrzymuje brzmienie: 
„Ustala się kwotę dotacji w wysokości 150,00 zł za każdy mb przyłącza, licząc 
od ściany budynku do studni, przykanalika, studni na kolektorze miejskiej sieci 
kanalizacyjnej lub przyłącza kanalizacyjnego, nie więcej jednak niż kwota wynikająca 
z przedstawionych przez wnioskodawcę oryginałów faktur, rachunków 
lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości potwierdzających poniesione 
przez Wnioskodawcę koszty określone w Rozdziale 1 pkt 2 Regulaminu.” 

2. Skreśla się ppkt b pkt 5 Rozdziału 1. 
3. Skreśla się pkt 6 Rozdziału 1. 
4. Określa się nowy wzór załącznika nr 1 do Regulaminu - wniosku o udzielenie dotacji 

celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego 
i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

5. Pkt 1 Rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 
„Po zakończeniu realizacji inwestycji Wnioskodawca przedkłada w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie, w terminie wynikającym 
z umowy o udzielenie dotacji, pisemne rozliczenie dotacji, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu”. 
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6. Pkt 2 Rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 

„Do rozliczenia, o którym mowa w pkt 1 winny być dołączone następujące 
dokumenty: 

a) kserokopia protokołu odbioru technicznego wybudowanego przyłącza 
kanalizacyjnego (oryginał do wglądu); 

b) kserokopia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego 
(oryginał do wglądu); 

c) kserokopie faktur, rachunków lub dokumentów księgowych o równoważnej 
wartości potwierdzające poniesione przez Wnioskodawcę koszty określone 
w Rozdziale 1 pkt 2 Regulaminu (oryginały do wglądu)”. 

 
 

§ 2. 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.  
 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 

 


