
 

UCHWAŁA Nr XXX/230/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 6 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska               

i Gospodarki Wodnej wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn.: „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin” oraz akceptacji wpływu 

zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do 

taryf. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi              

w Regulaminie Konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020        

w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Rada Miejska uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na złożenie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych                   

w Sochocinie Sp. z o.o.  wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn.: „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin”, realizacji przedsięwzięcia 

o koszcie wyższym, niż wynikającym ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem                      

o dofinansowanie projektu.  

2. Przyjmuje się do realizacji określone w analizie finansowej do projektu wymienionego          

w ust. 1 przedsięwzięcia oraz akceptuje się założone w niej plany taryfowe wraz z wieloletnią 

prognozą dopłat do taryf. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XXX/230/2021 

z dnia 6 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska               

i Gospodarki Wodnej wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn.: „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin” oraz akceptacji wpływu 

zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do 

taryf  

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Kondrajec gm. Sochocin” zostały przeprowadzone 2 postepowania przetargowe na 

rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin. Przetargi nie 

zostały rozstrzygnięte z powodu nie wystarczających środków finansowych, które wcześniej 

były ustalone w Studium Wykonalności złożonym wraz z wnioskiem o dofinansowanie 

projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb     

i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin”         

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi 

Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektu 2.3.2 Projekty dotyczące 

gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach 

o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.  

Zwiększenie dofinansowania projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Kondrajec gm. Sochocin” oraz możliwość zaciągania zobowiązań w celu zapewnienia 

pokrycia kosztów wynikających ze zwiększenia dofinansowania projektu pozwoli na 

zrealizowanie ww. inwestycji. 

Pismem z dnia 28 lipca 2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o. 

o. wystąpiła do Rady Miejskiej w Sochocinie z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o zwiększenie 

dofinansowania projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji 

Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec 

gm. Sochocin” oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość 

prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf. 

W związku z powyższym przedkładam uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku          

o zwiększenie dofinansowania projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Kondrajec gm. Sochocin” oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość 

prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf. 

                                                   


