
UCHWAŁA NR XLIII/607/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 30 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie 
zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych 

w miejscu ich powstawania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 
oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r., 
poz. 1219 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVII/548/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 roku, w sprawie udzielenia 
dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, 
polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dotacja przysługuje tylko raz dla każdego budynku mieszkalnego 
wskazanego w § 4 ust.1, oraz budynku rekreacyjno – wypoczynkowego lub innego obiektu budowlanego 
spełniającego taką funkcję, położonego na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, w rozumieniu 
przepisu ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych.”; 

2) w § 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ 3) 2.000,00 złotych w przypadku nowych zbiorników podziemnych, 
jednak nie mniejszych niż 1000 litrów.”; 

3) w § 4 dodaje się ust. 6 o brzmieniu: „ 6. Dopuszcza się realizację inwestycji określonej w ust. 1 przy budynku 
innym niż mieszkalny, zlokalizowanym na terenie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny 
objęty wnioskiem, z zachowaniem zasady, że ilość dotacji nie może być większa niż ilość budynków 
mieszkalnych znajdujących się na danej nieruchomości.”; 

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych 
załączników, które należy do niego dołączyć stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wniosek 
o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych załączników należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji 
inwestycji w terminie od 01 lutego do 31 marca w danym roku budżetowym.”; 

5) w § 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Wnioski wraz z załącznikami należy składać od daty wejścia w życie 
niniejszej uchwały w wersji papierowej:” 

6) w § 6 ust. 6 uchyla się; 

7) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do kosztów kwalifikujących się do uzyskania dotacji zalicza się koszty 
ponoszone po dacie zawarcia umowy wskazanej w § 6 ust. 1.”; 

8) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Po zrealizowaniu inwestycji w celu rozliczenia zadania, wnioskodawca 
zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 30 dni roboczych od podpisania umowy z Prezydentem Miasta 
Kalisza, faktur/rachunków wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesione koszty zakupu 
zbiornika do gromadzenia wód opadowych.”; 

9) w § 8 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: „5. Przekazanie dotacji nastąpi po zakończeniu zadania i przyjęciu 
prawidłowego sprawozdania z rozliczenia dotacji, określonego w umowie oraz po sporządzeniu protokołu 
kontroli rozliczenia dotacji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 
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Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Kalisza nr XXXVII/548/2021 z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie
miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania,
dotychczasowe doświadczenie w udzielaniu dotacji pokazuje, że ogromne zainteresowanie mieszkańców miasta
Kalisza skierowane jest na rodzinne ogrody działkowe, w rozumieniu przepisu ustawy z dnia 13 grudnia 2013r.
o rodzinnych ogrodach działkowych. Ponadto należy dopuścić realizację inwestycji określonej w ust. 1 przy
budynku innym niż mieszkalny, zlokalizowanym na terenie nieruchomości, na której znajduje się budynek
mieszkalny objęty wnioskiem.

Udzielając dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta
Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania w celu
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, przeciwdziała skutkom suszy na terenie miasta Kalisza.

Zatrzymanie deszczówki w miejscu jej opadu i lokalne jej zagospodarowanie stanowi rezerwę wody, którą
można (a nawet należy) użyć do podlewania roślin oraz do innych działań, które nie wymagają wykorzystania
wody uzdatnionej. Retencjonowanie deszczówki przeciwdziała marnotrawieniu uzdatnionej wody pitnej do
celów, dla których jej używanie jest zbędne, a także ogranicza ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień w czasie
intensywnych opadów deszczu.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski

Id: AD90039B-B7A2-4ED2-9815-255ABE6FA3E7. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 5
	Paragraf 1 Punkt 6
	Paragraf 1 Punkt 7
	Paragraf 1 Punkt 8
	Paragraf 1 Punkt 9

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

