
                  PROJEKT 

UCHWAŁA Nr  .../..../17 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ...... 2017 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) 

oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) uchwala się, 

co następuje:  

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 5 600 000,00 zł (słownie: 

pięć milionów sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 

inwestycyjnych w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Uregulowanie 

gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek” z tym, że kwota 50 000 zł 

będzie pobrana w 2017 roku,  kwota 2 750 000 zł w 2018 roku, a kwota 2 800 000 zł w 

2019 roku. 

2. Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 2. 
1. Pożyczka będzie spłacana w latach 2019-2024. 

2. Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych budżetu Gminy - z tytułu 

wpływów z  podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

§ 3. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do: 

1) zawarcia umowy pożyczki, 

2) wystawienia weksla „in blanco” i podpisania deklaracji wekslowej tytułem zabezpieczenia 

pożyczki. 

§ 4. 

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie zadania, o którym mowa w 

§ 1 ust 1, szczegółowe warunki dotyczące pożyczki zostaną zawarte w umowie zawartej 

między Gminą Milanówek a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Przewodnicząca 

  Rady Miasta Milanówka  

 

 mgr Małgorzata Trębińska 



     

 

UZASADNIENIE 

 

Gmina Milanówek zamierza złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek  na zadanie pn. „Uregulowanie gospodarki wód 

opadowych na terenie Gminy Milanówek”. Zaciągnięcie pożyczki jest jedyną formą 

udzielenia wsparcia w ramach Programu OW2 „Zadania z zakresu ochrony wód”. Pożyczki  

z WFOŚiGW mogą być zaciągane w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych. Są 

pożyczkami korzystnymi dla gminy z uwagi na oprocentowanie dla jednostek samorządu 

terytorialnego w wysokości 0,9 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 2,5% w stosunku 

rocznym lub 0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym jeśli są 

realizowane na obszarze stanowiącym formę ochrony przyrody. 

 

Pożyczki mogą być częściowo umorzone wg zasad przyjętych przez Fundusz. 

 

Celem podjęcia uchwały jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu 

budżetowego w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uregulowanie 

gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek” w ramach którego planuje się:  

 budowę zwiększenia retencji wód opadowych w ulicy Podgórnej na odcinku od 

 ul. Kościuszki do ul. Leśny Ślad,  

 budowę zwiększenia retencji wód opadowych  z ul. Chrzanowskiej w ul. Grodeckiego, 

 budowę zwiększenia retencji wód opadowych w ul. Podleśnej na odcinku od ul. Leśny 

Ślad do ul. Owocowej, 

 budowę zwiększenia retencji wód opadowych z ul. Kościuszki na odcinku od 

Kościelnej do ul. Krakowskiej, 

 budowę kanalizacji deszczowej w ul. Starodęby, Mickiewicza, Dworcowa, Piasta, 

Podgórna, 

 budowę zwiększenia retencji wód opadowych w ul. Dworcowej, ul. Piasta,  

ul Podgórnej, w ul. Mickiewicza, w ul. Starodęby, 

 budowę kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wód 

opadowych do rowu R-4 w ul. Wysockiego,  

 przebudowę zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed 

odpływem do rzeki Rokitnicy Starej (ul. Dembowskiej, ul. Wysoka i ul. Staszica,  

ul. Wysockiego, ul. Łączna, ul. Nowowiejska, ul. Książenicka), 

 odwodnienie zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy 

Starej – kanalizacja deszczowa u ul. Ludna, 

 odwodnienie ul. Sowiej i ul. Wylot. 

 

 

Uchwała jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie oraz do wystąpienia  

o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. możliwości spłaty pożyczki przez Gminę.   

 

 

 

 


