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UCHWAŁA NR XII/54/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem 
na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji 
realizowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w ramach projektu nr 
POIS.01.01.00-00-005/07 pn. " Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic" 

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 18 567 000,00 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej celem zapewnienia środków na sfinansowanie części udziału własnego 
projektu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic” realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka – Rada 
Miejska w Swarzędzu, będąca członkiem Związku 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 4 249 995 zł (słownie cztery miliony dwieście 
czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) 

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. 

Ewentualna spłata zaciągniętego zobowiązania wekslowego do wysokości określonej w § 
1 będzie następować z dochodów własnych Gminy w latach 2014 - 2025. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 

Traci moc uchwała nr LXIV/396/2010 z dnia 28 września 2010r. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011 roku 
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 ok. 363 mln brutto (w tym dotacja z Funduszu 
Spójności ok. 200 mln oraz 63 mln podatek VAT). 

Pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 18 567 000 zł stanowi zabezpieczenie środków na 
sfinansowanie części udziału własnego, jaki beneficjent jest zobowiązany wnieść do projektu 
(pozostała część wkładu własnego to wpłaty gmin i pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na 
74 mln oraz środki z UE ok. 200 mln zł). Pożyczka jest zaciągana przez Związek na okres 15 
lat, z karencją spłaty 1 roku od daty zakończenia inwestycji. Oprocentowanie w skali roku 
wynosi 0,5 % stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 %. 

Udział Gminy Swarzędz w ogólnej wartości inwestycji wynosi 18,3 %. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/54/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

Zestawienie obciążenia gmin-członków Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" w Murowanej
Goślinie-kwot zabezpieczenia pożyczki ze środków WFOŚiGW w stosunku do ich udziału % w
przedsięwzięciu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn."Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic" zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności

Zalacznik1.doc


Załącznik nr 1 




Do Uchwały nr……………..


Rady Miejskiej w Swarzędzu





z dnia 24 maja 2011 r.


Zestawienie obciążenia gmin – członków Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”


w Murowanej Goślinie – kwot zabezpieczenia pożyczki ze środków WFOŚiGW


w stosunku do ich udziału % w przedsięwzięciu

nr POIS.01.01.00-00-005/07 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

		23 224 014 zł

		18,5%

		4 296 443 zł



		2

		Murowana Goślina

		

		23,2%

		5 387 971 zł



		3

		Pobiedziska

		

		29,5%

		6 851 084 zł



		4

		Skoki

		

		10,5%

		2 438 521 zł



		5

		Swarzędz

		

		18,3%

		4 249 995 zł



		

		Ogółem: 

		X

		100,00%

		23 224 014 zł





Planowana spłata pożyczki w PLN


		Rok

		Spłata rat kapitałowych

		Spłata odsetek

		Suma spłat do zabezpieczenia

		Poręczenie gminy Swarzędz


18,3 %



		2011

		-

		168 313

		168 313

		30 801



		2012

		-

		520 005

		520 005

		95 161



		2013

		-

		557 010

		557 010

		101 933



		2014

		442 071

		557 010

		999 081

		182 832



		2015

		1 768 284

		523 855

		2 292 139

		419 461



		2016

		1 768 284

		470 806

		2 239 090

		409 753



		2017

		1 768 284

		417 758

		2 186 042

		400 046



		2018

		1 768 284

		364 709

		2 132 993

		390 338



		2019

		1 768 284

		311 660

		2 079 944

		380 630



		2020

		1 768 284

		258 612

		2 026 896

		370 922



		2021

		1 768 284

		205 563

		1 973 847

		361 214



		2022

		1 768 284

		152 515

		1 920 799

		351 506



		2023

		1 768 284

		99 466

		1 867 750

		341 798



		2024

		1 768 284

		46 417

		1 814 701

		332 090



		2025

		442 089

		3 315

		445 404

		81 510



		SUMA

		18 567 000

		4 657 014

		23 224 014

		4 249 995









