
UCHWAŁA Nr 707 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) 

w związku z art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Rada Miasta Konina uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Załączniku do Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 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 

zmienia się pkt 3 w Rozdziale 1, któremu nadaje się następujące brzmienie:  

„Ustala się kwotę dotacji w wysokości 300 zł za każdy mb przyłącza, licząc od ściany 

budynku do studni, przykanalika, studni na kolektorze miejskiej sieci kanalizacyjnej lub 

przyłącza kanalizacyjnego, nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych przez podmiot 

otrzymujący dotację (Dotowanego) faktur, rachunków lub dokumentów księgowych 

o równoważnej wartości, potwierdzających poniesione przez Dotowanego koszty określone 

w Rozdziale 1 pkt 2 Regulaminu.”  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 3. 

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku. 

 

 

          Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         /-/ Wiesław Steinke 

 



 
 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 707 

Rady Miasta Konina 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały 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. 

 

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Konina podjęła Uchwałę Nr 773 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 Uchwały Miasto Konin udzieliło ok. 400 dotacji na budowę przyłączy 

kanalizacyjnych na łączną kwotę ok. 1.620.000,00 zł. 

Zainteresowanie mieszkańców dotacją od 2016 r. systematycznie maleje. 

W 2017 r. z zaplanowanych na dotacje w budżecie Miasta Konina 400.000,00 zł. 

wydatkowane zostało tylko ok. 290.000,00 zł. W bieżącym roku zostało zawarte jedynie 

5 umów udzielenia dotacji celowej. Sytuacja ta spowodowana jest faktem znacznego wzrostu 

cen, co uniemożliwia wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w ramach kwoty otrzymanej 

dotacji. Niniejsza Uchwała przewiduje wzrost kwoty dotacji ze stawki 200 zł na stawkę 300 

zł za mb przyłącza.  

Zachęcenie właścicieli nieruchomości do budowy przyłączy kanalizacyjnych, poprzez 

zwiększenie kwoty dotacji, jest również elementem uzupełniającym dla prowadzonych przez 

Miasto Konin działań mających na celu spowodowanie likwidacji jak największej ilości 

zbiorników bezodpływowych (szamb) zlokalizowanych na terenie miasta. 

Podjęcie uchwały należy zatem uznać za celowe i zasadne. 

   Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/  Wiesław Steinke 

 

 


