
UCHWAŁA NR XXIV/121/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa do złożenia wniosku
o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pod nazwą 

„Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów”, 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia określonego w Studium Wykonalności oraz akceptacji założonych 

w nim planów taryfowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 
446) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do 
realizacji przedsięwzięcia pn.”Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla 
aglomeracji Chojnów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi Priorytetowej II 
– Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach, przyjęcia określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w 
nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/121/16

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 lipca 2016 r.

Celem zaspokojenia najpilniejszych potrzeb Gminy Miejskiej Chojnów w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej, został przygotowany projekt pn."Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w
Goliszowie dla aglomeracji Chojnów". W celu uzyskania dofinansowania na realizację w/w projektu
zostanie złożony wniosek o dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu;
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla
aglomeracji Chojnów o przepustowości 3000 m3 /d (25 333 RLM) opartej na mechaniczno –
biologicznych – chemicznych procesach oczyszczania ścieków w reaktorze z jednostopniowym osadem
czynnym typu A2 O z komorą predenitryfikacji dla osadu recyrkulowanego oraz tlenową stabilizacją
osadu. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie została zaprojektowana z wykorzystaniem
istniejących obiektów bez rozbudowy gabarytowej, a wręcz z rozbiórką najbardziej zniszczonych
obiektów i rezygnacją z prawie wszystkich wyeksploatowanych i energochłonnych urządzeń. Obecnie
funkcjonująca oczyszczalnia została oddana do użytkowania w 1994 roku. W wyniku wieloletniej
eksploatacji zniszczeniu uległy urządzenia i obiekty do przeróbki osadów, a część zbiorników jest
nieszczelna i przecieka. Zdekapitalizowane obiekty wymagają niezwłocznego wymienienia ich na nowe,
bądź jeśli to możliwe naprawienia. Ponadto w ramach realizacji projektu zaplanowany został zakup
dwufunkcyjnego samochodu specjalistycznego ze zbiornikiem o dużej pojemności służący do
udrażniania i oczyszczania kanalizacji, wypustów ulicznych, wycinania korzeni i transportu osadów.

Realizacja projektu znacząco poprawi system zarządzania środowiskiem, przyczyni się do polepszenia
jakości życia mieszkańców aglomeracji Chojnów, a także pozytywnie wpłynie na rozwój
przedsiębiorczości. Wstępna kalkulacja realizacji przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę
24.065.175,84 zł brutto, z czego maksymalne dofinansowanie ze środków unijnych może wynieść do 85
% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pozostałe środki zabezpieczy Gmina Miejska Chojnów,
jeśli projekt uzyska pozytywną ocenę.

Do wniosku o dofinansowanie projektu niezbędne jest podjęcie uchwały upoważniającej Burmistrza
do złożenia wniosku, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz
akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną prognozą dopłat do taryf. W
związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Id: 241A0906-D04D-4BCC-9F3B-045F425705E5. Podpisany Strona 1




