
UCHWAŁA NR VI/71/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Sandomierzu Sp. z o.o na lata 2019-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U.2018.0.994) w związku z art.21 ust.5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (t.j. Dz.U.2018.0.1152) Rada Miasta 
Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Sandomierzu Sp z.o.o na lata 2019-2022, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Prezesowi 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.z o.o.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr LIII/714/2018  Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018r.,               

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.z o.o na lata 2018-2021.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Załącznik do uchwały Nr VI/71/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 27 marca 2019 r.
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UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.z o.o jest
jednoosobową Spółką Gminy Sandomierz, prowadzącą działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego
Decyzją Zarządu Miasta Sandomierza nr NK.7015/15/2002 z dnia 31 lipca 2002r., zmienionego
Decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza NK.7015-2/09 z dnia 09.04.2009r.

W dniu 15 marca 2019r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o uchwalenie wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2019-2022. Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.2018.0.1152) przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne, jakim jest PGKiM Sp. z o.o, zobowiązane jest zapewnić budowę
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Plan przedłożony Burmistrzowi Sandomierza został opracowany zgodnie z art.21 ust.1-3
cytowanej ustawy z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i ekonomicznych prowadzonej
przez Spółkę działalności. Zakres tematyczny planu 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.

Zadania objęte wieloletnim planem są zgodne z kierunkami rozwoju miejskiej sieci
wodociągowej oraz rozwojem systemu kanalizacji sanitarnej, określonymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia
wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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