
Projekt

z dnia 29 stycznia 2014 r.
DRUK NR 1196-1

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c), art. 58 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co 
następuje:

§ 1
1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.500.000 zł 
(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), z tego: 

a) w roku 2014 kwotę 1.300.000 zł, 
b) w roku 2015 kwotę 1.200.000 zł.

2. Środki uzyskane z pożyczki przeznaczone zostaną na dofinansowanie 
zadania pn: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Poligonową do skrzyżowania z ul. Choiny 
wraz z przyłączami do wpustów deszczowych”.

§ 2
1. Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowić będą weksel własny „in 

blanco” wraz z deklaracją wekslową. 
2. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wraz z należnymi 

odsetkami dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub 
przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie 
do warunków udzielenia pożyczki powinny być regulowane zobowiązania 
z tego tytułu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Środki uzyskane z pożyczki przeznaczone zostaną na wykonanie kanalizacji deszczowej w

ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Poligonową do skrzyżowania z ul.

Choiny wraz z przyłączami do wpustów deszczowych.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi odprowadzenie ścieków deszczowych z jezdni, zieleńców i

terenów przyległych do ulicy Zelwerowicza do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, co

przyczyni się do poprawy stanu ekologicznego środowiska.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długość

1 959 m wraz z przykanalikami o długości 889 m. Wody powierzchniowe zbierane będą kratami

ściekowymi włączonymi do projektowanej kanalizacji deszczowej. Szczelny system zaprojektowanej

kanalizacji deszczowej zabezpiecza przed następstwem przesiąkania ścieków do gruntu i

drenowaniem gruntu, kanalizacja nie stanowi zagrożenia dla wód gruntowych i głębinowych oraz nie

wpłynie na zmiany stosunków wodnych.

Realizacja projektu szacowana jest na kwotę 3.892.825,77 zł.

Warunki udzielenia pożyczki z WFOŚiGW są korzystne dla miasta: oprocentowanie 0,5 stopy

redyskontowej weksli określonej przez Radę Polityki Pieniężnej jednak nie mniej niż 4% w skali

rocznej, istnieje też możliwość uzyskania umorzenia pożyczki do 25% jej wysokości.
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