
UCHWAŁA  NR XIII/62/2007
Rady  Miejskiej w Swarzędzu

   z dnia 25 września 2007 roku

w  sprawie:
projektu inwestycyjnego "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic" planowanego do dofinansowania z Funduszu Spójności

Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt.9e  i  art.18  ust.2  pkt.6,  art.  58  ustawy  o 
samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (Dz.U z 2001r nr 142, poz.1591 ze 
zmianami)
Rada Miejska uchwala , co następuje

§ 1

1. Beneficjentem Projektu jest Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. 
2. Projekt jest realizowany w latach 2005 – 2010. 
3. Zakres  rzeczowy  projektu  obejmuje  wykonanie  369  kilometrów  kanalizacji 

grawitacyjnej  i  tłocznej  oraz  151  przepompowni  –  na  terenie  5  gmin 
należących  do  Związku  Międzygminnego  „Puszcza  Zielonka”:  Czerwonak, 
Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz. 

4. Całkowita łączna wartość projektu to 300 953 840 zł. 
5. Poziom  dofinansowania  z  Fundusz  Spójności  –  73  %  kosztów 

kwalifikowanych. 
6. Majątek  wytworzony  w  ramach  Inwestycji,  na  czas  trwania  Projektu 

pozostanie  własnością  Związku  do  roku  2031.  Po  tym  terminie  majątek 
zostanie wniesiony aportem do spółki AQUANET SA. 

7. Operatorem wytworzonego majątku będzie spółka AQUANET SA z siedzibą w 
Poznaniu. 

§ 2

1. Szczegółowy zakres prac do wykonania na terenie gminy Swarzędz – to około 
67 km kanalizacji i 25 przepompowni. 

2. W ramach projektu zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej około 5100 
użytkowników. 

§ 3

Przewiduje się następujący montaż finansowy dla Projektu: 

1. 73% stanowi udział Funduszu Spójności, co stanowi 212 998 tys. zł 
2. Wkład własny Związku Międzygminnego ‘Puszcza Zielonka”  stanowi  kwota 

87 955 tys. zł, z czego bezpośrednie wpłaty  gmin stanowi kwota 7 232 tys. zł 
w latach 2005 – 2009, natomiast pozostała kwota wkładu krajowego będzie 



pochodziła  z  pożyczek  z  NFOŚIGW,  WFOŚiGW  lub  kredytów  z  innych 
instytucji rynku finansowego. 

3. Pożyczki  będą  spłacane  z:  dochodów  Związku  pochodzących  z  czynszu 
dzierżawnego i wpłat gmin.

4. Podział kosztów projektu pomiędzy gminy przyjęto w następujący sposób:
- Czerwonak 18,5%
- Murowana Goślina 23,2%
- Pobiedziska 29,5 %
- Skoki 10,5%
- Swarzędz 18,3%

§ 4

1. Udziały  Gminy  w  finansowaniu  Projektu  mają  swoje  odzwierciedlenie  w 
uchwale budżetowej Gminy. 

2. Rada Gminy wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania dokonywania wpłat 
na rzecz Związku w wysokości 18,3 % całkowitej kwoty pożyczki zaciągniętej 
przez Związek w WFOSiGW na pokrycie wkładu własnego projektu.

3. Rada  Gminy  wyraża  zgodę  na  poręczenie  za  Związek  Międzygminny 
„Puszcza Zielonka” pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW do wysokości 18,3 % 
całkowitej kwoty pożyczki. 

4. Gmina  zapewni  w  budżecie  środki  finansowe  na  odtworzenie  majątku 
wytworzonego  w  ramach  projektu  na  własnym  terenie  w  czasie  trwania 
projektu począwszy od roku 2012. 

5. Rada  Gminy  wyraża  zgodę  na  współuczestniczenie  Gminy  w  pokryciu 
ewentualnego  wzrostu  kosztów  niekwalifikowanych  projektu  ponad  poziom 
określony we wniosku w części przynależnej Gminie. 

6. Gmina zobowiązuje się, że w przypadku, gdy począwszy od roku 2011 poziom 
ścieków  odprowadzanych  z  jej  terenu  do  systemu  kanalizacyjnego  nie 
osiągnie  wysokości  określonej  w  Projekcie,  podejmie  wszelkie  działania 
zmierzające do zrekompensowania ewentualnych strat. 

§ 5

Zaciągnięte zobowiązane zostaną pokryte z dochodów własnych gminy

§ 6
Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/216/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 lipca 
2004 roku w sprawie: projektu inwestycyjnego „ Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do funduszu Spójności. 
Zadania Gminy Swarzędz „ Budowa kanalizacji Sanitarnej w południowej części 
Gminy oraz północnej części Gminy”

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE
DO 

UCHWAŁY NR XIII/62/2007
RADY MIEJSKIEJ  W  SWARZĘDZU
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2007 ROKU

           W związku z wejściem w nowy okres programowania (2007-2013)  

i  wynikającą  z  tego  koniecznością  złożenia  w  2007  roku  zaktualizowanej  wersji 

Wniosku o dofinansowanie wraz ze Studium Wykonalności dla projektu "Kanalizacja 

obszaru  Parku  Krajobrazowego  Puszcza  Zielonka  i  okolic",  a  także  w  obliczu 

zbliżającego się momentu podjęcia decyzji przez Komisję Europejską o przyznaniu 

dofinansowania dla Projektu,  Rada Gminy wyraża pozytywną opinię o warunkach 

zawartych w Projekcie. 

3


