DRUK NR 226

PROJEKT
Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza
UCHWAŁA NR ……………
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia ………………..
w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie projektu pt. „Poprawa gospodarki ściekowej
w Gminie Halinów” ze środków Unii Europejskiej

Na podstawie art. 18, ust. 1, oraz art. 7, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019r. poz. 1295) Rada
Miejska w Halinowie uchwala,
co następuje:
§ 1.
Rada Miejska w Halinowie wyraża zgodę na realizację rozszerzonego zakresu przedsięwzięcia
pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach w tym na złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o zwiększenie jego dofinansowania, akceptuje
zawarty w zaktualizowanym Studium Wykonalności dla ww. projektu zakres realizacji oraz
przedstawione projekcje ceny wody i ścieków.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

UZASADNIENIE
w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie projektu pt. „Poprawa gospodarki ściekowej
w Gminie Halinów” ze środków Unii Europejskiej.

Gmina Halinów podjęła działania w celu uzyskania wsparcia finansowego dla projektu pn.
„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, polegającego na rozbudowie sieci
kanalizacyjnej oraz modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Długiej
Kościelnej w ramach konkursu zamkniętego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej (IW) oraz
Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, dla Osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Zakres rozszerzenia projektu m.in. obejmuje:
- wybudowanie ok 1 950mb nowej sieci kanalizacyjnej oraz wybudowanie jednej
przepompowni ścieków. Z nowo wybudowanej sieci mogło by skorzystać ok 140 osób i
umożliwić przyłączanie do sieci nowo powstałych domostw bez konieczności budowy
przydomowych bezodpływowych zbiorników na terenie Halinowa w w ul. Powstania
Styczniowego, Przygranicznej, Granicznej, Kubusia Puchatka, Starej Baśni, dz. Nr ew. 391/1,
390/6, 391/11, 390/7, 614/4.
Przewidywany poziom dofinansowania wynosi 63,75% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Przewidywana wartość netto projektu wynosi ok. 42,2 mln zł.

