
UCHWAŁA Nr 383/LXXIV/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

     z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  na lata 2018 – 2021 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   i  zbiorowym odprowadzaniu
ścieków  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) - Rada Miejska w Gostyninie uchwala, 
co następuje:

§ 1

Zatwierdza  się  „Wieloletni  Plan  Rozwoju  i  Modernizacji  Urządzeń  Wodociągowych  
i  Urządzeń  Kanalizacyjnych  na  lata  2018  –  2021” stanowiący  załącznik  do  niniejszej
uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Z  chwilą  wejścia  w  życie  Wieloletniego  Planu  Rozwoju  i  Modernizacji  Urządzeń
Wodociągowych  i  Urządzeń  Kanalizacyjnych  na  lata  2018  –  2021”  ,  zatwierdzonego
niniejszą  uchwałą,  traci  moc  dotychczas  obowiązujący  Wieloletni  Plan  Rozwoju  i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2016- 2018”
w  zakresie  roku  2018,  zatwierdzony  uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie
Nr120/XXIV/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-
2018. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

       



          

UZASADNIENIE

 Na  podstawie  art.  24,  ust.4  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328 z
późn. zm.) oraz w oparciu o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzenia  ścieków  (decyzja  Burmistrza  Miasta  Gostynina
K.7036-1/03  z  dnia  13  lutego  2003  roku),  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunalne  w
Gostyninie  Spółka  z  o.o.  przedkłada  do  zatwierdzenia  „Wieloletni  Plan  Rozwoju  i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021”.

Przedłożony plan określa ramowe zadania związane z utrzymaniem w prawidłowym stanie
technicznym  posiadanych  urządzeń  związanych  z  produkcją,  dostarczaniem  wody  i
odbiorem oraz oczyszczaniem ścieków.

Spółka  będzie  realizować  wymogi  ustawy  poprzez  działania  prowadzące  do  poprawy
jakości uzdatnionej wody i  zmniejszenia zużycia wody na potrzeby technologiczne oraz
dalszego obniżania strat wody i strat na ściekach.

Plan  obejmuje  zamierzenia  Spółki  na  lata  2018  –  2021  z  uwzględnieniem  środków
własnych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych, środków zarezerwowanych na te cele
w kolejnych budżetach Miasta Gostynina, prognozowanych dopłat do kapitału własnego
Spółki  w latach 2018 – 2021,  zewnętrznych środków finansowych w postaci  pożyczek,
kredytów  i  innych  instrumentów  finansowych  oraz  środków  unijnych,  w  tym  między
innymi  ze  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego,  Narodowego  Funduszu
Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej,  a  także  celowych  dotacji  ministerialnych  i  środków z  Polskiego
Funduszu Rozwoju. 

Przedmiotowy plan wieloletni będzie podstawą do opracowania wydatków inwestycyjnych
w planach rocznych Spółki i budżetach Miasta na kolejne lata. 


