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UCHWAŁA NR 443/XLV/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 7 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 293/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 790 i 3862) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) inwestycja wymieniona w ust. 1 pkt 4 realizowana będzie poza terenami objętymi systemem
kanalizacji zbiorczej, zakończonym oczyszczalnią ścieków oraz na terenie pozbawionym sieci
kanalizacji sanitarnej, gdy budowa sieci nie jest planowana w ciągu 3 lat od dnia złożenia wniosku
o udzielenie dotacji.”;
2) w § 7:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł, w przypadku inwestycji,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, związanych z:
a) likwidacją wspólnego dla dwóch lub więcej lokali lub budynków mieszkalnych źródła ciepła
opalanego paliwem stałym i jego zastąpieniem odpowiednio dwoma lub więcej źródłami ciepła,
indywidualnymi dla poszczególnych lokali lub budynków mieszkalnych,
b) likwidacją dotychczasowych indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w dwóch
lub więcej lokalach lub budynkach mieszkalnych i zastąpieniem ich jednym, wspólnym dla tych
lokali lub budynków mieszkalnych źródłem ciepła,
c) likwidacją wspólnego dla dwóch lub więcej lokali lub budynków mieszkalnych źródła ciepła
opalanego paliwem stałym i jego zastąpieniem jednym, wspólnym dla tych lokali lub budynków
mieszkalnych źródłem ciepła, wysokość dotacji wynosi 80% udokumentowanych kosztów, lecz
nie więcej niż 10 000,00 zł.”;
1)

Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1688, z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888,
1999, 2056 i 2290, z 2018 r. poz. 9, 88 i 650, M.P. z 2017 r. poz. 875 i 982
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3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:
„§ 11a. W przypadku ubiegania się o dotację celową z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie
kosztów inwestycji, o których mowa w § 7 ust. 3, należy złożyć jeden wniosek o udzielenie dotacji.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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