
Projekt

z dnia 7 marca 2014 roku

zatwierdzony przez ...........................................

     Uchwała Nr ........................ 
    Rady Miasta Hajnówka     

      z dnia ....... marca 2014 r.     

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2013 r. poz. 594, poz. 1318) oraz art. 21 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz.

1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513)

Rada Miasta Hajnówka, uchwala co następuje:

§ 1 Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na  

       lata 2014 - 2020 stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         Przewodnicząca Rady: 

                                                                                                Alla Gryc



 

Uzasadnienie 
do uchwały Rady Miasta Hajnówka w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 – 2020.

Prezes  Zarządu   Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka  z  o.o.  w  Hajnówce

zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst

jednolity  Dz.  U.  z  2006r.  nr  123,  poz.  858  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  rozporządzeniem

Ministra  Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.  w sprawie określania  taryf,  wzoru wniosku o

zatwierdzenie  taryf  oraz  warunków  rozliczeń  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe

odprowadzanie  ścieków (Dz.  U.  nr  127 poz.  886),  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Hajnówce  opracowało  wieloletni  plan  rozwoju  i

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Plan został opracowany na okres siedmioletni, to jest na lata 2014-2020. Plan ma charakter

otwarty  i  może  być  sukcesywnie  uzupełniany  i  korygowany.  Dotyczy  to  zwłaszcza  zmian

rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania

środków na ich realizację,  których wcześniej  nie można było przewidzieć.  Na podstawie planu

wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa.

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
2) przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Opracowany  plan  rozwoju  i  modernizacji  jest  zgodny  z  kierunkami  rozwoju  gminy

określonymi  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,

ustaleniami  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  zezwoleniem  na

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


