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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji projektu 
pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do złożenia wniosku o dofinansowanie, realizacji 
projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności 
na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów 2.1.5 
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE

Przyjęcie niniejszej uchwały wynika z kryteriów formalnych, regulaminu konkursu zamkniętego
nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 na dofinansowanie projektów, ogłosznego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.1
Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żyłowiowe
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów 2.1.5 Systemy
gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Przyjęta uchwała będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie. Ostateczny termin na złożenie
kompletego wniosku o dofinansowanie upływa w dniu 28.08.2020 r.

Przedmiotem projektu jest rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- budowy zbiornika retencyjnego na Krywlanach w rejonie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Białymstoku;

- budowy kanalizacji deszczowej w ul. S. Nowakowskiego w Białymstoku;

- budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zaułek Podlaski na odcinku od ul. K. Ciołkowskiego do budynku
przy ul. Zaułek Podlaski 17 w Białymstoku;

- budowy kanalizacji deszczowej w ul. 1KD-Z na odcinku od istniejącej ul. mjr Zygmunta Szendzielarza
ps. „Łupaszko” do działki nr ewid. 466/7 w obr. 19 w Białymstoku;

- budowy kanalizacji deszczowej w ul. Depowej w Białymstoku;

- budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. W. Sławińskiego w Białymstoku.

Część w/w zadań została wykonana w ramach większych zadań inwestycyjnych, których elementem było
wykonanie kanalizacji deszczowej lub jest w trakcie realizacji. Budowa zbiornika retencyjnego na
Krywlanach w rejonie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku oraz
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Depowej w Białymstoku została zaplanowana do wykonania w 2021 r.
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