
 

 

UCHWAŁA NR XIII/95/2019 

RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY 

z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 marca 2015r w sprawie 

uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna 

na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

miasta i gminy Rydzyna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2 i art. 403 ust. 2 , ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. §3 ust. 3 Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 marca 2015r. w sprawie 

uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 

realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta 

i gminy Rydzyna otrzymuje brzmienie: 

"Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50 % udokumentowanych 

fakturą poniesionych kosztów zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł 

(słownie: trzy tysiące złotych), a w przypadku o którym mowa w ustępie 6a, nie więcej niż 40.000,00 zł 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych)". 

2. W §3 Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 marca 2015r. w sprawie uchwalenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na realizację 

przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy 

Rydzyna dodaje się ustęp 6a w brzmieniu: 

„Istnieje możliwość przyznania dotacji na budowę oczyszczalni ścieków obsługujących nieruchomość 

wielolokalową. W takim przypadku wniosek powinien złożyć podmiot, reprezentujący wszystkich właścicieli 

lokali, dla których będzie pobudowana oczyszczalnia. 

3. §3 ust. 8 Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 marca 2015r. w sprawie uchwalenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na realizację 

przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy 

Rydzyna otrzymuje brzmienie: 

„Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków bytowych, których 

przepustowość nie przekracza 5m³/dobę dla jednego lokalu”. 

4. W §3 uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 marca 2015r w sprawie uchwalenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na realizację 

przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy 

Rydzyna dodaje się ustęp 9 w brzmieniu: 
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„W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorstwem w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. Nr 352/1 z dnia 24.12.2013r.) dotacja stanowi pomoc de 

minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2020r.” 

5. W §3 Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 marca 2015r. w sprawie uchwalenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na realizację 

przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy 

Rydzyna dodaje się ustęp 10 w brzmieniu: 

„W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorstwem, wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji 

zobowiązany jest przedłożyć: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 

minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie, 

3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy 

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 

otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których 

ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 

o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny 

(-) Roman Skiba 
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