
U C H W A Ł A   Nr 007.9.2016 
 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

z dnia 15 czerwca 2016 roku 

 

 w sprawie: wyrażenia zgody na  przystąpienie Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. do realizacji            

w charakterze beneficjenta  projektów w ramach mandatu terytorialnego dla obszaru 

strategicznej interwencji obejmującego gminy Golina, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, 

wchodzące w skład  konińskiego obszaru funkcjonalnego. 
 
 Na podstawie art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           

(j..t. Dz.U. z 2013, poz. 594, ze zmianami),  uchwala się, co następuje:  

 

§1 
 

 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie          

w   charakterze  beneficjenta  do realizacji  projektu pn . „ Uregulowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” , obejmującego gminy 

Golina, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, wchodzące w skład  konińskiego obszaru funkcjonalnego. 
 
 2. Realizacja Projektu, o którym mowa w ust.1 nastąpi w latach 2016 - 2020. 
 
            3. Sfinansowanie Projektu nastąpi ze środków Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wkładów własnych zainteresowanych 

Gmin, kredytu bankowego sfinansowanego w ramach taryf zbiorowego odprowadzania ścieków 

obowiązujących odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  gmin 

KOSI.  

§2 
 

 Realizacja projektów, o których mowa w §1  nastąpi w trybie i na zasadach określonych       

w uchwale Nr 4680/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  z dnia 23 maja 2014 r. przyjęcia 

zasad dotyczących realizacji projektów w ramach mandatu terytorialnego dla obszaru strategicznej 

interwencji ośrodków subregionalnych wraz z ich obszarami funkcjonalnymi w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

§3 

 Upoważnia się Zarząd Związku oraz Zarząd Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie 

do podjęcia działań  umożliwiających prowadzenie przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o.         

w Koninie innych projektów  dla zainteresowanych gmin członkowskich w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz innych programów finansowanych 

ze środków UE. 

§4 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 
 

§5 
 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

                                                                                          



Uzasadnienie 

 

Koniński Obszar Strategicznej Interwencji jest obszarem funkcjonalnym , utworzonym na poziomie 

regionalnym zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Granice obszaru 

zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4268/2014 z dnia 

23.01.2014 r. w sprawie: przyjęcia zasad i kryteriów wyznaczania obszarów funkcjonalnych             

w województwie wielkopolskim. Zgodnie z ww. zasadami i kryteriami wyznaczania obszary 

funkcjonalne to taki zbiór lokalnych jednostek terytorialnych, który wyróżnia się z otoczenia              

i jednocześnie upodabnia pod pewnymi względami do ośrodka subregionalnego. W wyniku 

delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych do obszaru funkcjonalnego Konina zostały 

zakwalifikowane m.in. gminy: Golina,  Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, realizujące w ramach 

„Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji - KOSI” projekt  pn. 

„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej 

Interwencji”, będzie realizowany w latach 2016-2020, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, PI 6.b, współfinansowany  z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego,  

 

 Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie, jako jednoosobowa Spółka Wodociągów             

i Kanalizacji w Koninie oraz przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczące usługi 

użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na 

rzecz odbiorców usług  w gminach uczestniczących w  tym Związku, jak również główny operator 

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gmin objętych projektem, spełnia warunki 

dla beneficjentów projektów unijnych.  

W ramach delegacji do podjęcia wstępnych czynności zawartej w uchwale Nr 007.11.2015 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 06 sierpnia 

2015 r. opracowano  wstępne studium wykonalności dla projektu oraz określono ramy współpracy 

przy realizacji Projektu. Aktualny stopień zaawansowania projektu wymaga pełnego przystąpienia 

Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie do realizacji projektu w charakterze jego  

Beneficjenta, a z uwagi na objęcie projektem części gmin uczestniczących w Związku, wymagana 

jest zgoda Zgromadzenia Związku na realizację przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie 

tego projektu w charakterze Beneficjenta. 

Realizacja Projektu pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części 

gmin związkowych Rejonu Konińskiego oraz rozszerzenie działalności Zakładu w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków na odbiorców usług z terenu Gminy Rzgów oraz nowych 

odbiorców tych usług z terenu Gmin Stare Miasto, Golina oraz Krzymów.  

                                                                             

 

                                                                                                        

 


