
 
UCHWAŁA  Nr XLIII/473/2018  

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 
z dnia 16 lutego 2018 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 2018-2020 na terenie Gminy 
Borne Sulinowo. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 21 
ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, poz. 1566 i poz. 2180) Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie Gminy Borne 
Sulinowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do zadań Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie należy 
zatwierdzanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego. 
W dniu 31 stycznia 2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  
w Szczecinku złożyło wniosek o zatwierdzenie Wieloletniego Planu Rozwoju  
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących  
w posiadaniu PWiK spółki z o.o. na lata 2018-2020 na terenie Gminy Borne 
Sulinowo.  
Burmistrz Bornego Sulinowa stwierdził, że wnioskowany wieloletni plan, został 
opracowany zgodnie z przepisami art. 21 ust. 2 ustawy i spełnia warunki określone w art. 
21 ust.3 ustawy pod względem zgodności z kierunkami rozwoju gminy określonymi  
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ustaleniami planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
       W związku z powyższym, spełnione zostały ustawowe przesłanki do zatwierdzenia 
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. na lata 2018-2020 na 
terenie Gminy Borne Sulinowo będącego przedmiotem uchwały. 
 
 


