
 

 

UCHWAŁA Nr  XXVII/240/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 25 października 2016 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do złożenia 

wraz z Gminą Celestynów wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – 

etap II” oraz przyjęcia do realizacji ww. przedsięwzięcia  

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 15 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Tytuł Uchwały Nr XXII/201/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 

2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do złożenia wraz z Gminą Celestynów 

wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Karczew i Celestynów – etap II” oraz przyjęcia do realizacji ww. przedsięwzięcia, 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do złożenia wraz z Gminą 

Celestynów wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie Gminy Karczew i Celestynów – etap II” oraz przyjęcia do realizacji ww. 

przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020”. 

 

§ 2. W Uchwale Nr XXII/201/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 

2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do złożenia wraz z Gminą Celestynów 

wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Karczew i Celestynów – etap II” oraz przyjęcia do realizacji ww. przedsięwzięcia, 

§ 1  otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 1. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do złożenia wraz z Gminą Celestynów 

wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności 

Przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew 

i Gminy Celestynów – etap II” oraz przyjęcia do realizacji ww. przedsięwzięcia 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

oraz akceptacji złożonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą 

dopłat do taryf w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.” 

 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXIII/209/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 

sierpnia 2016 r.  

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579. 



 

 

 

 

 

 

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 

Ministerstwem Środowiska, ogłosił konkurs projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka 

wodno-.ściekowa w aglomeracjach. 

Zmiana uchwały jest konieczna z uwagi na obowiązek dostosowania brzmienia uchwały 

do wymagań Regulaminu konkursu w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-.ściekowa w 

aglomeracjach. 

 
 

 

Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


