
Uchwała Nr XXVIII/211/12
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie  przystąpienia  do  partnerstwa  w ramach  projektu  pt.:  „Działania  studyjno-koncepcyjne  
i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach Byczyna i Pokój” w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz 
powstawanie  nowych  terenów  inwestycyjnych  Poddziałanie  6.2.2  Wsparcie  działań  studyjno-
koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych 

Na podstawie art. 10 ust. 1. i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Wyraża  się  zgodę  na  przystąpienie  Gminy  Byczyna  do  partnerstwa  -  projekt  pod  nazwą: 
„Działania  studyjno-koncepcyjne  i  uzbrojenie  terenów  inwestycyjnych  w  gminach  Byczyna  
i Pokój”.
2. W skład partnerstwa wchodzą: Gmina Byczyna i Gmina Pokój.
3. Wnioskodawcą projektu, o którym mowa w ust. 1 jest Gmina Byczyna.

§ 2. Pokrycie wydatków na zadania zawarte w projekcie, o którym mowa w §1 nastąpi w latach 2012-
2015 ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.2 
Rozwój  sieci  centrów  obsługi  inwestorów  i  eksporterów  oraz  powstawanie  nowych  terenów 
inwestycyjnych  Poddziałanie  6.2.2  Wsparcie  działań  studyjno-koncepcyjnych  w  ramach 
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

§ 3. Upoważnia  się  Burmistrza  Byczyny  do  zawarcia  umowy,  określającej  obowiązki,  zakres 
odpowiedzialności, zadań, upoważnień i  praw stron - partnerów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica



U Z A S A D N I E N I E

W związku z planowanym pozyskaniem inwestora dla 8 – hektarowej działki nad zalewem Biskupice 
Brzózki  dla  której  przewidywane  jest  przez  Gminę  pozyskanie  inwestora  w  formule  partnerstwa 
publiczno prywatnego lub wykonania robót budowlanych w oparciu o ustawę o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi możliwe jest ubieganie się jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie 
w 85 % działań studyjno – koncepcyjnych oraz uzbrojenia tego terenu. Jest to możliwe w ramach 
Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka,  Działania  6.2  Rozwój  sieci  centrów  obsługi 
inwestorów  i  eksporterów  oraz  powstawanie  nowych  terenów  inwestycyjnych  Poddziałania  6.2.2 
Wsparcie  działań  studyjno-koncepcyjnych  w  ramach  przygotowania  terenów  inwestycyjnych  dla 
projektów inwestycyjnych.  Wymogiem jest  objęcie  wnioskiem min.  15 ha  terenu o  działkach  nie 
mniejszych niż 5 ha. Dlatego Gmina podjęła rozmowy z partnerami w woj. Opolskim dla wspólnej 
realizacji  takiego  projektu.  Dzięki  porozumieniu  z  władzami  gminy  Pokój  możliwe  jest  wspólne 
złożenie wniosku o dofinansowanie naszej 8 ha działki oraz działki w gminie Pokój o pow. około  
43 ha. Obydwie nieruchomości stanowią tereny inwestycyjne przeznaczone pod inwestora z branży 
rekreacyjno - sportowej. Zawarcie umowy (porozumienia) z gminą Pokój pozwoli na złożenie (do 14 
grudnia  2012  r.)  stosownego wniosku o  dofinansowanie  kompleksowo opracowanej  dokumentacji 
technicznej  oraz  wykonanie  m.in.  drogi,  kanalizacji  sanitarnej  oraz  sieci  wodnej  w  sąsiedztwie 
przewidzianych projektem działek.


