
Uchwała  Nr  XXXV/209/2009
Rady Miejskiej

z dnia  27 stycznia 2009 roku
 

w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań 
wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji 
projektowej  dla  inwestycji  realizowanej  przez  Związek 
Międzygminny  „Puszcza  Zielonka”  w  ramach  projektu  
nr  2004/PL/16/C/PE/030  pn.”  Kanalizacja  obszaru  Parku 
Krajobrazowego  Puszcza  Zielonka  i  okolic”  zgłoszonego  do 
dofinansowania z Funduszu Spójności.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o  samorządzie  gminnym  (Tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2001  roku  Nr  142  poz.1591  
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W  związku  z  ubieganiem  się  przez  Związek  Międzygminny  „Puszcza  Zielonka”  
o udzielenie pożyczki  do kwoty  3 300 000,00 ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem zapewnienia środków finansowych 
na  współfinansowanie  projektu  nr  2004/PL/16/C/PE/030  pn.  „Kanalizacja  obszaru 
Parku  Krajobrazowego  Puszcza  Zielonka  i  okolic”  realizowanego  przez  Związek 
Międzygminny „Puszcza Zielonka” – którego Gmina Swarzędz jest członkiem, Rada 
Miejska postanawia:
1) Upoważnić  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  do  zaciągnięcia 

zobowiązania  wekslowego  do  wysokości  odpowiadającej  procentowemu 
udziałowi Gminy Swarzędz w kosztach realizacji przedsięwzięcia tj. do kwoty 
318 672,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt 
dwa złote).

2) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do złożenia notarialnego 
oświadczenia o poddaniu się  rygorowi  egzekucji  w myśl  art.777 § 1 pkt  5 
Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości kwoty, o której mowa w § 1 
ust.1.

§ 2

1. Ewentualna  spłata  zaciągniętych  zobowiązań  wekslowych  do  wysokości 
określonej w § 1 będzie następować z dochodów własnych Gminy w latach 
2009 – 2011.



2. Zestawienie  obciążenia  Gmin  –  członków  Związku  biorących  udział  
w projekcie – kwotą z tytułu zabezpieczenia pożyczki  stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 3

Z dniem uchwalenia niniejszej  uchwały traci  moc Uchwała nr XVIII/97/2007 Rady 
Miejskiej  Swarzędz  z  dnia  27  grudnia  2007r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty 
pożyczki  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  gospodarki  Wodnej  na 
sfinansowanie  wykonania  projektu  budowlanego  –  dokumentacji  projektowej  dla 
inwestycji realizowanej przez związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach 
projektu nr  2004/PL/16/C/PE/030 pn.  „Kanalizacja  obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
DO

Uchwały Nr XXXV/209/2009
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 stycznia 2009 roku

w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań  wekslowych  
z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  sfinansowanie  wykonania 
projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej 
przez  Związek  Międzygminny  „Puszcza  Zielonka”  w  ramach  projektu  
nr  2004/PL/16/C/PE/030  pn.”  Kanalizacja  obszaru  Parku  Krajobrazowego 
Puszcza  Zielonka  i  okolic”  zgłoszonego  do  dofinansowania  z  Funduszu 
Spójności.

Budowa  kanalizacji  na  obszarze  gmin  Czerwonak,  Murowana  Goślina, 
Pobiedziska,  Skoki,  Swarzędz  jest  kluczowym  zadaniem  w  zakresie  gospodarki 
wodno  -  ściekowej  na  terenie  działania  Związku  Międzygminnego  „Puszcza 
Zielonka”. 

Projekt ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gmin – 
członków Związku. Zasadniczą przeszkodą dla rozwoju gospodarczego obszaru są 
znaczące  niedobory  infrastruktury  komunalnej,  w  tym  sieci  kanalizacji  sanitarnej. 
Wskazane niedobory systemu kanalizacji sanitarnej związane są z:

 niskim wskaźnikiem skanalizowania pięciu gmin – Członków Związku,
 przeciążeniem  i  złym  stanem  techniczno-technologicznym  oczyszczalni 

ścieków w Pobiedziskach  i Skokach.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 249,0 km kanałów grawitacyjnych  

i  118,6 km rurociągów tłocznych oraz 151 przepompowni  ścieków. Obszar objęty 
projektem obejmuje miejscowości o największej liczbie ludności i tereny rekreacyjne 
o największej atrakcyjności. Obszary te stanowią tereny cenne przyrodniczo i w tym 
kontekście projekt ma na celu także ich ochronę.

Całkowity  koszt  przedsięwzięcia  wynosi  53,4  mln  euro  (równowartość  około  
215,2 mln złotych, w tym dotacja z Funduszu Spójności 42,5 mln euro). 

Wcześniejsze rozpoczęcie prac projektowych (w trakcie oczekiwania na  decyzję 
Komisji  Europejskiej)  dla  powyższego  zadania  pn.  „  Kanalizacja  obszaru  Parku 
krajobrazowego  Puszcza  Zielonka  i  okolic”  spowoduje  przyśpieszenie  realizacji 
całości inwestycji, a  w szczególności robót budowlanych.  

Udział Gminy Swarzędz w ogólnej wartości prac projektowych inwestycji wynosi 
9%.  W gminie  istnieją  już opracowania  projektowe,  które stanowią  60% łącznych 
prac projektowych wykonanych na terenie gminy, w związku z tym ogólna wartość 
prac projektowych dla gminy Swarzędz została umniejszona o zakres już wcześniej 
wykonanych opracowań.

Pożyczka z NFOŚiGW do kwoty 3  300 000 zł  stanowi  zabezpieczenie części 
środków na sfinansowanie wykonania dokumentacji  projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego.
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Załącznik n 1 
Do Uchwały nr XXX/209/2009

Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 stycznia 2009 roku

Zestawienie  obciążenia  gmin  –  członków  Związku  Międzygminnego  „Puszcza 
Zielonka”w  Murowanej  Goślinie  –  kwot  zabezpieczenia  pożyczki  ze  środków 
NFOŚiGW  w  stosunku  do  ich  udziału  %  wg  zakresu  prac  projektowych  dla 
przedsięwzięcia  nr  2004/PL/16/C/PE/030  pn.”  Kanalizacja  obszaru  Parku 
Krajobrazowego  Puszcza  Zielonka  i  okolic”  zgłoszonego  do  dofinansowania  
z Funduszu Spójności.

Lp. Miasto/Gmina Ogólna kwota 
zabezpieczenia 

pożyczki

Udział % Obciążenie 
Miasta/Gminy

z tytułu 
zabezpieczenia 

pożyczki
1 Czerwonak
2 Murowana Goślina
3 Pobiedziska
4 Skoki
5 Swarzędz

3 540 798,00

17% 601 936,00
26% 920 607,00
35% 1 239 279,00
13% 460 304,00 
9% 318 672,00

Ogółem: X 100 % 3 540 798,00 

Kwota zabezpieczenia pożyczki w PLN

Zabezpieczenie pożyczki
Ogółem Udział Gminy 

Swarzędz
 Kwota kapitału pożyczki 3 300 000,00 297 000,00
Kwota odsetek w stos. 

rocznym wg stawki do 0,8 
st. redyskonta weksli 

(5,25%)   tj. 4,2 %
240 798,00 21 672,00

SUMA: 3 540 798,00 318 672,00
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