
Uchwała Nr XLI/516/97
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w sprawie kontraktu na budowę oczyszczalni ścieków “�����������
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 08 marca 1990 r, o samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, 
poz. 662; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 10���������	�
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uchwala, co następuje&
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1. Upoważnia się Zarząd Miasta do zawarcia z Generalnym Realizatorem Inwestycji, 
firmą BPiRI “Prosynchem” Sp. z o. o. z Gliwic kontraktu na realizację inwestycji p. n. 
“Budowa pod klucz” w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków “Pomorzany” o przepustowości 77 400 m3/d wraz 
z pompowniami “Białowieska” i “Górny Brzeg” oraz rurociągami dosyłowymi”. 

2. W celu realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Zarząd Miasta do 
zaciągnięcia w roku 1998 i w latach następnych zobowiązań finansowych do kwoty 
179 990 000 zł, na warunkach przewidzianych kontraktem oraz umowami z 
instytucjami finansującymi tę inwestycję. 

�� Finansowanie inwestycji odbywać się będzie z następujących źródeł finansowania w 
wysokości:



• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 60 000 
000 zł (kredyt preferencyjny) 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 30 
000 000 zł (kredyt preferencyjny) 

• PHARE (łącznie 10 000 000 ECU) - 39 400 000 zł (dotacja, przeliczenie wg kursu 
NPB z 09.12.97) 

• Fundacja EkoFundusz Warszawa - 15 000 000 zł (dotacja) 
• Gmina Miasto Szczecin - 35 590 000 zł

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Zalewski


