
UCHWAŁA NR XV/89/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 5 września 2019 r.

w  sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji 

Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 90 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuję:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie  w wysokości 8 664 595,00 zł na realizację zadania pn.  "Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany"

§ 2. Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych Gminy Żarów w latach 2022 - 2034.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do wystawienia weksla in blanco opatrzonego klauzulą "bez 
protestu" wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki długoterminowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W związku z realizowanym przedsięwzięciem pn. "Uporządkowanie gospodaki ściekowej na terenie
Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany" oraz rozszerzeniem
o miejscowości Mrowiny, Kalno i Żarów (ul. Słowiańska, Świerkowa, Modrzewiowa i Jesienna) Gmina Żarów
wystąpiła z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pożyczkę na w/w
inwestycję. Zadanie realizowane jest w latach 2016 - 2021. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 26 463 406,00 zł.
Pożyczka udzielona została na okres od 01.09.2019 - 30.06.2034, a karencja w jej spłacie jest do dnia
30.03.2022 r. Pożyczka uruchamiana będzie w 7 transzach w latach 2019 - 2021. Szczegółowe warunki dotyczące
pożyczki będą ustalone w umowie z NFOŚiGW.

Złożony wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, aby móc przystąpić do podpisania umowy o pożyczkę niezbędne jest podjęcie przedmiotowej
uchwały.

Sporządził:

Kamil Nieradka

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

i zamówień publicznych
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