
            
UCHWAŁA Nr XVI/180/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 
z dnia 26 listopada 2015 r. 

 
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016. 
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) w związku z art. 21 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.  
z 2015r. poz. 139) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 § 1. W uchwale Nr XXXVI/435/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) zmienia się załącznik do uchwały w ten sposób, iż w wykazie inwestycji realizowanych  

w roku 2016, w części tabelarycznej załącznika w pozycji „Hydrofornie Borne Sulinowo” 
zmienia się zakres rzeczowo-finansowy poprzez dodanie zadania inwestycyjnego 
przewidzianego do realizacji w roku 2016 pn. „Budowa stacji uzdatniania wody  
w Bornem Sulinowie”, wg treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały; 

2) zmienia się załącznik do uchwały w ten sposób, iż w wykazie inwestycji realizowanych  
w roku 2016, w części tabelarycznej załącznika w pozycji „Sieć Wodociągowa Borne 
Sulinowo” zmienia się zakres rzeczowo-finansowy poprzez dodanie zadania 
inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku 2016 pn. „Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Radacz – I etap”, wg treści określonej w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE   
 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. na lata 2014-2016 został 
uchwalony dnia 7 listopada 2013 r. uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie nr 
XXXVI/435/2013 w sprawie „Uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółka z 
o.o. na lata 2014-2016” 
 

Proponowana zmiana w Planie podyktowana jest koniecznością realizacji 
dodatkowych, kapitałochłonnych zadań inwestycyjnych w roku 2016, tj.: 
1) koniecznością budowy ujęcia wody w Bornem Sulinowie ze względu na niestabilną jakość 
wody pobieranej z istniejącego ujęcia. Zaniechanie realizacji inwestycji doprowadzić może do 
trwałego unieruchomienia wodociągu i wstrzymania dostaw wody dla mieszkańców Bornego 
Sulinowa  i okolicznych miejscowości. Nowe ujęcie pozwoli zabezpieczyć dostawy wody dla 
w/w obszaru. 
2) koniecznością zabezpieczenia dostępu do wody pitnej dla mieszkańców północno-
wschodniej części miejscowości Radacz w okolicy jeziora Radacz. Warunkiem rozpoczęcia 
inwestycji jest zgoda właścicieli działek na umieszczenie sieci wodociągowej w drodze 
dojazdowej. 
 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków sprawdzono zgodność przedłożonej zmiany planu z kierunkami 
rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 
dnia 28 września 2009r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego nr 
95 poz. 2708 z dn. 31.01.2010r)  i Gminy Borne Sulinowo (uchwała nr XIX/241/96 z dn. 
31.01.1996 r. Rady Miejskiej w  Bornem  Sulinowie Dz. U. Woj. Kosz. nr 5 z dn. 08.02.1996 
r.)  oraz ustaleniami zezwolenia wydanego na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków (Decyzja nr RI.5548-9/05 z dnia 14 lipca 2005r.). 
 


