UCHWAŁA NR XI /59/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 14 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuj:
§ 1. W uchwale Nr XVII/117/12 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie
zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy
Książ Wlkp. w formie dotacji celowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 1560 z dnia 27 marca 2012 r.)
zmienionej uchwałą Nr XXIX/199/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 marca 2013 r.
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 3417 z dnia 8 maja 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ust. 2 Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 ma na celu
wspieranie przedsięwzięć na terenie Gminy Książ Wlkp. zmierzających do poprawy stanu środowiska
naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczanie
ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.”,
2) w § 2, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ust. 1. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków
poniesionych na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na: 1) nieruchomościach
położonych w miejscowościach: Feliksowo, Gogolewo, Gogolewko, Jarosławki, Kiełczyn (prawa
strona od drogi wojewódzkiej nr 436 jadąc w kierunku Książa Wlkp.), Łężek, Ługi, Międzybórz,
Obreda, Radoszkowo, Sroczewo, Świączyń, Świączynek, Włościejewice, Włościejewki, Zakrzewice,
Zawory, niezależnie od rodzaju zabudowy, -2) nieruchomościach znajdujących się w odległości
powyżej 100 m od zabudowy zwartej położonej w miejscowościach innych niż wymienione w pkt
1.”.
3) w § 3, ust. 5 otrzymuje brzmienie: „ust. 5 Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do 50%
wydatków na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, udokumentowanych na podstawie
faktur i/lub rachunków wystawionych imiennie, lecz nie więcej niż:
a) 3 000 zł brutto dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny,
b) 6 000 zł brutto dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie więcej niż jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny lub budynek mieszkalny wielorodzinny.”,
4) w § 3, ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „pkt 1 przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na
wyznaczonej Uchwałą Nr II/24/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.
aglomeracji Książ Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 221 z dnia 13 stycznia 2015 r.).”.
5) w § 3 ust. 7 uchyla się pkt 7.
6) w § 5 ust. 4 uchyla się pkt 6.
§ 2. Wnioski o dofinansowanie złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały rozpatrywane są
na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI/ 59/ 2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 r.
Konieczność wprowadzenia zmian do uchwały wynika z faktu, iż zgodnie z Koncepcją
budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczania ścieków z gminy Książ Wlkp. siecią sanitarną
prowadzącą do oczyszczalni w Kiełczynku będą objęte jednostki osadnicze charakteryzujące się
zwartą zabudową. Jednostki osadnicze o rozproszonej zabudowie i bardzo odległe, wyposażone
zostaną w oczyszczalnie osiedlowe i przyzagrodowe. W uchwale zostały wymienione
miejscowości: Feliksowo, Gogolewo, Gogolewko, Jarosławki, Kiełczyn (prawa strona od drogi
wojewódzkiej nr 436 jadąc w kierunku Książa Wlkp.), Łężek, Ługi, Międzybórz, Obreda,
Radoszkowo, Sroczewo, Świączyń, Świączynek, Włościejewice, Włościejewki, Zakrzewice,
Zawory, do których doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie utrudnione
i ekonomicznie nieuzasadnione. Właściciele nieruchomości położonych we wskazanych
miejscowościach muszą zastosować alternatywne rozwiązania np. budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków. Wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych spełniającą wymagania określone przepisami prawa, stanowi sposób wykonania przez
właścicieli nieruchomości obowiązku zapewnienia utrzymania porządku i czystości w gminach,
w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. Z
powyższych przyczyn w § 3 ust. 7 uchyla się pkt 7.Ponadto konieczność wprowadzenia zmian do
uchwały związana jest ze zmianą aglomeracji Książ Wlkp. wyznaczonej Uchwałą Nr II/24/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r.
,poz. 221 z dnia 13 stycznia 2015 r.). Mieszkańcy terenów objętych aglomeracją mają możliwość
włączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i tym samym nie mogą się starać o dotację
celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
W § 5 ust. 4 uchyla się pkt 6 z uwagi na fakt, iż budowa przydomowej oczyszczalni
ścieków wymaga zgłoszenia robót budowlanych nie zaś uzyskania pozwoleniu na budowę
w przypadku którego koniecznym jest sporządzenie protokółu odbioru przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Gmina Książ Wlkp. wywiązując się z zadań własnych, do których należy między innymi
kanalizowanie, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, przyjmując niniejszą uchwałę,
stwarza korzystne warunki dla mieszkańców gminy, które stanowić będą pomoc i jednocześnie
zachętę dla mieszkańców, do budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
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