
/PROJEKT/ 

Uchwała Nr  ………………. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …………………………… 

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Miejska  

w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  

i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych na lata 2021- 2024, którego 

treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała Nr XLIII/588/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 

lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018- 2022.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) reguluje zasady 

zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności 

przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, udzielanie zezwoleń na prowadzenie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez te 

przedsiębiorstwa, a także zasad realizacji budowy i rozbudowy urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Obowiązek uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został nałożony na radę gminy przepisami 

art. 21 ust. 5 powołanej na wstępie ustawy.  

W „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024”, przygotowanym zgodnie z art. 21 

ust. 2 przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach 

Dolnych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą 

elementy tj.: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcie 

racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków, zdania rozwojowo 

modernizacyjne na lata 2021- 2024, planowane nakłady i źródła finansowania zdań 

rozwojowo – modernizacyjnych.   

Powyższa uchwała stanowi podstawę do działalności inwestycyjnej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych. 

 

 

 

 

 


