Elektronicznie podpisany przez:
Michał Młotek
dnia 27 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/94/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia dofinansowania na realizację projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi
na terenie miasta Iławy".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e), w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2019r. poz.506) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie dofinansowania ze środków publicznych, pochodzących z budżetu środków europejskich,
przeznaczonych na realizację Projektu Nr POIS.02.01.00-00-0008/18, pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi
na terenie miasta Iławy" do kwoty 6.529.811,91 zł.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zawarcia umowy określającej warunki przyjęcia dofinansowania, o którym
mowa w §1, oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zgodnie
z określonymi w tej umowie warunkami, do wysokości kwoty dofinansowania, powiększonej o należne odsetki i inne ewentualne
należności wynikające z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.
§ 3. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy o dofinansowanie, o której mowa w §2, będzie weksel in blanco
z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową.
§ 4. Zabezpieczenie wekslowe, o którym mowa w §3, ustanawia się na okres obowiązywania umowy o dofinansowanie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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UZASADNIENIE
W dniu 02 maja 2019r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja
organizująca konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; działanie 2.1
Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem

odporności na klęski żywiołowe,

w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; Typ projektów: 5. Systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenach miejskich, poinformowała, że Projekt pod nazwą "Poprawa systemu gospodarowania wodami
opadowymi na terenie miasta Iławy", przygotowany przez Gminę Miejską Iława, został zatwierdzony do
dofinansowania, stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 11 lipca 2014r.

o zasadach

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.;
Dz.U.2018.1431 t.j. z późn. zm.).
Umowa o dofinansowanie realizacji w/w Projektu musi zostać podpisana w ciągu 60dni kalendarzowych, licząc

od

02.05.2019r. W związku z powyższym należy przygotować i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty

do

zawarcia przedmiotowej umowy. Takim dokumentem jest m.in. uchwała Rady Miejskiej w Iławie w sprawie przyjęcia
dofinansowania lub zabezpieczenia jego zwrotu.
W oparciu o przeprowadzoną w 2018 roku analizę, zidentyfikowano dwa cele bezpośrednie realizacji
powyższego projektu:
1. Zwiększenie retencji wód opadowych do ilości 27,78 tys. m3 poprzez wykorzystanie metod naturalnych do celów
retencyjnych, przebudowę oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych.
2. Zwiększenie zabezpieczenia przed zagrożeniami wywołanymi zmianą klimatu (podtopienia, zalania w wyniku
ulewnych opadów) poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 4,79 km i usprawnienie systemu
gospodarki wodami opadowymi.
W zakres powyższego przedsięwzięcia (Projektu) wchodzą następujące zadania inwestycyjne:
Zadanie Nr 1: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap I
Zadanie Nr 2: Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego - kanalizacja deszczowa
Zadanie Nr 3: Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie
Zadanie Nr 4: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II
Na dzień przygotowania niniejszej uchwały, według wartości określonych we wniosku o dofinansowanie,
szacowana ogólna wartość całego Projektu wynosi 10.013.799,67 zł , a okres realizacji obejmuje lata 2018-2021.
Przewidywana kwota dofinansowania opiewa na 6.529.811,91 zł.
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