
UCHWAŁA Nr 773 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 kwietnia 2014 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku 
z art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. 
 

Określa się zasady 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. 
 
 

§ 2. 
 

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w § 1 określa „Regulamin udzielenia 
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” stanowiący załącznik 
do niniejszej Uchwały. 

 
 

§ 3. 
 

Wnioski o udzielenie dotacji złoŜone do dnia wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały podlegają 
rozpatrzeniu według przepisów uchwał, o których mowa w § 5. 
 
 

§ 4. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 5. 
 

Traci moc Uchwała 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 
(Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 8.10.2012 r. poz. 4224) oraz Uchwała Nr 685 Rady Miasta Konina 
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 453 Rady Miasta Konina z dnia 
26 września 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 20.01.2014 r. poz. 420). 
 

§ 6. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2014 r. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 


