
UCHWAŁA NR XXIV/340/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2020-2027” 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                               
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 
lata 2020 – 2027”, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Świebodzinie ul. Młyńska 37, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Olesiak 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/340/2020

Rady Miejskiej w Świebodzinie

z dnia 21 grudnia 2020 r.
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) reguluje zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych, udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków przez te przedsiębiorstwa, a także zasady realizacji budowy i rozbudowy urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych został nałożony na rade gminy przepisami art. 21 ust. 5 powołanej na wstępie
ustawy.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z .o. przedłożył „Planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2027” Burmistrzowi
Świebodzina.

W przedłożonym planie przygotowanym zgodnie z art. 21 ust. 2 powyższej ustawy, stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały, Spółka zawarła wymagane ustawą elementy tj.:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 w/w ustawy Burmistrz dokonał sprawdzenia czy plan jest zgodny
z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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