
UCHWAŁA NR XXIX/ 199 /2013
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 25 marca 2013 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 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 ze zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 
r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala: 

§ 1. W uchwale nr XVII/117/12 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. 
w formie dotacji celowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012 poz. 1560 z dnia 27 marca 2012 r.) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  „§ 2 ust. 1.Dofinansowanie dotyczy:  1) częściowego zwrotu wydatków 
poniesionych na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze o rozproszonej zabudowie, 
w miejscu gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do 
istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub 
ekonomicznie nieuzasadnione, bez względu na liczbę budynków mieszkalnych jaką obsługuje.  2) częściowego 
zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze 
o rozproszonej i zwartej zabudowie w miejscowościach: Ługi, Świączyń, Świączynek, Włościejewice, 
Feliksowo, Międzybórz, Gogolewo, Gogolewko, Radoszkowo, Jarosławki, Obreda”. 

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  „ § 5.1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do Burmistrza Książa Wlkp. przed przystąpieniem do 
realizacji przedsięwzięcia to jest zgłoszenia Staroście Śremskiemu o zamiarze przystąpienia do wykonania 
robót budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.”; 

3) § 5 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  „ 1) kopii zgłoszenia Staroście Śremskiemu o zamiarze przystąpienia do 
wykonania robót budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, wraz z pisemnym 
oświadczeniem wnioskodawcy o niewniesieniu przez Starostwo Powiatowe w Śremie sprzeciwu co do 
zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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