
 

 

UCHWAŁA Nr XXII/202/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Karczew 

a Gminą Celestynów celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach 

Priorytetu II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 15, art. 18 ust. 1, w związku z art. 10 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 33 ust. 1 

ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U z 2016 r. poz. 217) uchwala 

się, co następuje:  

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Karczewa porozumienia 

z Gminą Celestynów celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu II - Ochrona 

Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 

2. Projekt nosił będzie nazwę: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                                            Przewodnicząca Rady 

                                                                                                        Danuta Trzaskowska      

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja 

Wdrażająca Osi priorytetowej II  - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem 

Środowiska, ogłosiła konkurs projektów w ramach  działania 2.3 Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach. Gmina Karczew wraz z Gminą Celestynów zamierza ubiegać się 

o dofinansowanie na realizację projektu w ramach aktualnie ogłoszonego konkursu. 

W ramach przedmiotowego konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na 

realizacje projektów obejmujących: 

 budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, 

 budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, 

 inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę,  

Maksymalna wartość dofinansowania w ramach konkursu może stanowić 85 % 

kosztów kwalifikowanych projektu. 

 W ramach realizacji wspólnego projektu, Gmina Karczew ubiegać się będzie o 

dofinansowanie budowy Stacji Uzdatniania Wody w Karczewie oraz na budowę sieci wodno-

kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zagóry. Dzięki złożeniu wspólnego wniosku z Gminą 

Celestynów, otrzymanie dofinansowania jest bardziej prawdopodobne ze względu na 

kompleksowość przedsięwzięcia. 

 

 

 

 

                                                                                                                            Przewodnicząca Rady 

                                                                                                        Danuta Trzaskowska      

 

 


