
 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 445 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 

zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód 

opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę 

zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych. 

Działalność gospodarcza człowieka i niektóre procesy przyrodnicze, jak również 

globalne zmiany klimatu zwiększają częstość występowania ekstremalnych zjawisk 

atmosferycznych, w tym takich jak powodzie i susze. Istnieje więc pilna potrzeba 

wdrażania działań, które łagodziłyby ujemny wpływ chwilowego nadmiaru lub 

niedoboru wody na działalność gospodarczą i stan środowiska przyrodniczego. 

Przedmiotowa uchwała ma na celu poprawę tego stanu rzeczy, jest również wyjściem 

naprzeciw oczekiwaniom właścicieli nieruchomości którzy niejednokrotnie zgłaszali 

zainteresowanie budową zbiorników służących do gromadzenia wody. Zgodnie z 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219 ze zm.) możliwe jest udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta, na 

dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 

Zgodnie z art. 403 ust. 5 wspomnianej ustawy, rada miasta w drodze uchwały określa 

zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 

służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zasady te obejmują w 

szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz 

tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. 

Zatrzymanie wód opadowych i roztopowych poprzez tworzenie niebieskiej 

infrastruktury jest znaczącym działaniem łagodzącym i adaptującym do zmian klimatu. 

Wykorzystując i podczyszczając wody opadowe i roztopowe, również poprzez 

naturalne właściwości gleby i materiału roślinnego, zapewnia się odciążenie kanalizacji 

deszczowej i ogólnospławnej zapobiegając tym samym lokalnym podtopieniom, 

poprawia się krążenie wody oraz właściwości mikroklimatu. Magazynowanie wód 

opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania, ogranicza szybki spływ wody 

po powierzchni terenu i przyczynia się do oszczędniejszego gospodarowania 

istniejącymi zasobami wodnymi. 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej, przedmiotowa uchwała została zaopiniowana przez 



 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w przedłożonej uchwale. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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