
UCHWAŁA NR IV/25/2018

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R.

w sprawie:  uzyskania środków finansowych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. Zagospodarowanie wód deszczowych 

w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C i art. 58 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2017r. poz 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Kartuzach,
na wniosek Burmistrza Kartuz

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Postanawia się pozyskać środki finansowe w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 3 000 000,00 zł w roku budżetowym 2019 na 
częściowe sfinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, 
w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu".

§ 2. 

Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie spłacona będą dochody własne Gminy Kartuzy. Spłata 
pożyczki nastąpi w latach  2021-2024.

§ 3. 

Spłaty rat i odsetek będą zabezpieczone w budżetach lat następnych.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder
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UZASADNIENIE

Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy
retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu”, ma na celu zagwarantowanie poprawy
integralności środowiskowej w mieście Kartuzy, poprzez rozbudowę i usprawnienie systemów
odprowadzania wód opadowych i roztopowych, ze zwiększeniem możliwości retencyjnych zlewni
i znaczną redukcją ilości zanieczyszczeń trafiających do kartuskich jezior.
Na realizację przedsięwzięcia Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków
Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.712.526,16, co stanowi
ok. 70% planowanej wartości projektu. W celu sfinansowania wkładu własnego Gmina Kartuzy zwróciła się
o udzielenie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Gdańsku
(WFOŚiGW). Kwota pożyczki przyznana Gminie Kartuzy przez WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 3.000.000,00 zł.
W przypadku pożyczek uzyskiwanych z WFOŚiGW istnieje możliwość częściowego umorzenia spłaty pożyczki
(maks. 20% kwoty pożyczki) po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) zadanie dofinansowane pożyczką zostało zrealizowane w terminie umownym i rozliczone zgodnie z
zawartą umową;
b) zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminach określonych
w umowie pożyczki, której wniosek dotyczy;
c) dokonano terminowej spłaty co najmniej 50 % wykorzystanej pożyczki, przy czym wcześniejsza
spłata pożyczki nie upoważnia Pożyczkobiorcy do wystąpienia z wnioskiem
o umorzenie;
d) pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie oraz ze
zobowiązań na rzecz Fundusz.
Możliwość uzyskania częściowego umorzenia zadłużenia pozwoli na obniżenie środków własnych gminy
przeznaczonych na realizację przedmiotowego projektu. Spłata kapitału i odsetek obejmuje lata 2019-2025.
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