
Uchwała Nr XXXIV/172/2005 

Rady Gminy Kołaczyce 

z dnia 7 lipca 2005r 

 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. ,,Program 

poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – uporządkowanie gospodarki wodno – 

ściekowej w gminach Związku”. 

 
Działając na podstawie art. 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1003, Nr 214, poz. 1806) 
oraz art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72 poz. 747, z 2002, Nr 113, 
poz. 984, z 2004, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808) Rada Gminy Kołaczyce uchwala 
co następuje: 

 
§1. 1. Gmina Kołaczyce przystępuje do realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Program 

poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – uporządkowanie gospodarki wodno – 
ściekowej w gminach Związku” planowanego do wdrożenia przez Związek 
Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w ramach projektu grupowego 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 

2. W ramach powyższego przedsięwzięcia na terenie Gminy Kołaczyce 
realizowany będzie projekt pn. „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej 
w Gminie Kołaczyce” na który składają się zadania: 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w m. Nawsie Kołaczyckie 
(0,4 km sieci wodociągowej, 0,7 km kanalizacji sanitarnej, 0,5 km kanalizacji 
deszczowej) 

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajowice (6,0 km, 1 przepompownia) 
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieździedza (0,9 km) 
4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołaczyce (SPZOZ) (1,5 km, 2 przepompownie) 
5) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołaczyce (CPN) (2,6 km, 1 przepompownia) 
6) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieździadka (9,1 km) 
7) Wymiana studzienek kanalizacyjnych na istniejącej sieci kanalizacyjnej – 280 szt. 
8) Modernizacja urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Kołaczycach  

(Q = 493 m3/d, RLM = 4240) 
 

§2. 1. Akceptuje się komplet dokumentacji aplikacyjnej obejmującej: 
1. Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności 
2. Studium Wykonalności projektu  
3. Aspekty Środowiskowe 
opracowaną przez firmę Grontmij Polska sp. z o.o. w Poznaniu. 

2.  Akceptuje się przedstawiony w materiałach aplikacyjnych zakres rzeczowy 
i strukturę finansowania projektu.  

 
 
 



§3. Upoważnia się Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle: 
1. do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu 
Spójności 

2. do pełnienia funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację (POZR) 
projektu 

3. do koordynacji i monitoringu realizacji zadań na terenie Gminy,  
a w szczególności: 
a) przygotowania, prowadzenia i rozstrzygania przetargów, 
b) koordynacji i nadzoru robót i usług, 
c) płatności za roboty i usługi, 
d) rozliczeń finansowo – rzeczowych, 
e) promocji i organizacji audytów projektu. 

 
§4. Gmina deklaruje wolę współdziałania z innymi gminami uczestniczącymi  

w przedsięwzięciu a w przypadku przyznania dofinansowania ze środków 
Funduszu Spójności Gmina oświadcza: 
1. że zabezpieczy w budżecie odpowiednie środki finansowe na pokrycie 
udziału własnego, 

2. że nie będzie zmieniać zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego  
w dokumentach wymienionych w §2, 

3. że w przypadku utraty dofinansowania ze środków Funduszu Spójności  
z przyczyn leżących po stronie Gminy inne gminy uczestniczące  
w przedsięwzięciu oraz Związek Gmin Dorzecza Wisłoki mogą dochodzić 
roszczeń odszkodowawczych, 

4. że posiada, spółkę prawa handlowego dla wykonywania zadań związanych 
z eksploatacją gminnej sieci wodno – kanalizacyjnej. 

 
§5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kołaczyce do współdziałania ze Związkiem 

Gmin Dorzecza Wisłoki celem podjęcia czynności niezbędnych do 
zrealizowania przedsięwzięcia w tym także do podpisania aplikacji do 
Funduszu Spójności. 

 
§6. Gmina zobowiązuje się do stosowania zasady „Zanieczyszczający Płaci” przy 

stosowaniu polityki cenowej za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i odprowadzeniu ścieków  

 
§7. Traci moc Uchwała Nr XXX/159/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 marca 

2005r w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. ,,Program 
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – uporządkowanie gospodarki wodno – 
ściekowej w gminach Związku”. 

 
§8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


