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UCHWAŁA NR XXXII/186/2017
RADY GMINY LESZNO
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie współfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej oraz
określenia zasad i trybu zawierania przez Gminę Leszno działającą, jako inwestor zastępczy, umów
w ramach realizowanych przez Gminę inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
uwzględniających osiągnięcie efektu ekologicznego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446, ze zm.), Rada Gminy Leszno uchwala,
co następuje:
§ 1. Użyte w Uchwale określenia oznaczają:
1) „przyłącze kanalizacyjne” - odcinek przewodu kanalizacyjnego łączącego wewnętrzną instalację
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony
budynku,
2) „odbiorca” - osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, położonym na terenie Gminy Leszno, do którego będzie wybudowane przyłącze
kanalizacyjne,
3) „Gmina” – Gmina Leszno - realizująca jako inwestor zastępczy umowę na wykonanie przyłącza do sieci
kanalizacyjnej w ramach realizowanych inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
uwzględniających osiągnięcie efektu ekologicznego.
§ 2. 1. Gmina wyraża zgodę na udzielenie mieszkańcom dofinansowania w kwocie 930 858,00 zł
z przeznaczeniem na budowę przyłączy kanalizacyjnych pomiędzy siecią główną a budynkami
mieszkalnymi realizowaną w związku z inwestycją „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej,
Wesołej, Zielonej, Zacisze i ustronnej w Zaborówku”.
§ 3. 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania, o którym mowa w § 2 jest podpisanie przez odbiorcę
umowy z Gminą, która będzie pełnić rolę inwestora zastępczego i wykona na rzecz odbiorcy przyłącze
kanalizacyjne.
2. Odbiorca partycypuje w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych do swojej posesji pokrywając
zryczałtowaną opłatę w wysokości 3 350,00 zł. Gmina pokrywa koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego
przewyższające wymienioną przez odbiorcę opłatę.
§ 4. Realizacja budowy przyłącza kanalizacyjnego winna zakończyć się w terminie wynikającym z zawartej
z wykonawcą umowy na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
§ 5. Wójt w drodze zarządzenia określi wzór umowy o wykonanie budowy przyłącza kanalizacyjnego,
o której mowa w niniejszej uchwale.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Leszno
Lesław Kuczyński

