Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXXVII/965/20 przyjęte zostały zasady udzielania i rozliczania dotacji
celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji
wód opadowych i roztopowych (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego 2020r. poz. 2346). Uchwała
stanowi kontynuację programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta
Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”.
Program został przyjęty w celu dofinansowania zadań związanych
z zagospodarowaniem wód opadowych. Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania
umożliwia zasilanie warstwy wodonośnej, a tym samym ogranicza odpływ wody ze zlewni
do odbiorników (zarówno do cieków, rowów jak i do kanalizacji), z drugiej zaś strony
pozwala na oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym. Wykorzystywanie wody
opadowej pozwala na zmniejszenie zużycia wody pitnej nawet o połowę. Zgromadzona woda
opadowa może służyć do podlewania trawnika, czy ogrodu a nawet do celów bytowogospodarczych takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie.
Rozwój terenów zurbanizowanych – wzrost zagospodarowania terenu, zmniejszenie
powierzchni biologicznie czynnej powoduje zmiany klimatu; nawałnice, długotrwałe okresy
z wysokimi temperaturami. Miasto podejmuje działania zmierzające do rozwiązania
problemów jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian.
Z uwagi na konieczność doprecyzowania zapisów: dotyczących definicji zawartych
w uchwale, załączników wymaganych do wniosku, publikacji informacji o wnioskach
zakwalifikowanych, odrzuconych, nierozpatrzonych zaistniała konieczność podjęcia zmiany
Uchwały. Ponadto uzupełniono kryterium wyboru wniosków a także zmieniono kwoty
dofinansowania na realizację podziemnych zbiorników na wody opadowe oraz na naziemne
zbiorniki na wody opadowe. W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania
wzorów wniosków o udzielenie dotacji i rozliczenie dotacji do doprecyzowanych zapisów.
Ponadto dokonano doprecyzowania zapisów w uchwale dotyczących: warunków
formalnych wniosków o udzielenie dotacji oraz zasad rozpatrywania wniosków w danym
roku budżetowym jak również zasad rozliczenia dotacji.
Nadto przedmiotowa zmiana Uchwały dostosowuje zapisy do aktualnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie pomocy de minimis .
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie przedstawił zastrzeżeń
do projektu Uchwały.
Z wykonaniem uchwały wiąże się wydatkowanie środków budżetowych Miasta –
środki finansowe na pokrycie wydatków zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok
2021: Dz. 900, Rozdz. 90001, § 6230, zadanie nr WS/O2.6/13 pn. Zadania związane
z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"; kategoria zadania
GWSMK.
Wprowadzenie w życie uchwały pozostaje bez wpływu na dochody Miasta,
Wprowadzenie w życie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków
na funkcjonowanie Urzędu.
Wprowadzenie w życie uchwały nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych
kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.
Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Miasta Krakowa projektu
niniejszej uchwały jest uzasadnione.

