
Projekt 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie” 
 
 Na podstawie art. 21 ust. 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); Rada Miasta 
Szczecin uchwala co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 



UZASADNIENIE 
 

 Zgodnie z art. 21 ust. 4 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) przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada Prezydentowi wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie złoŜyło wniosek na ręce Prezydenta 
Miasta Szczecin  w dniu 09.08.2010 r.  Niniejszy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, jest kontynuacją idei 
inwestycyjnej wdroŜonej przez Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w 
ramach Projektu Funduszu ISPA/Spójności pn. Poprawa jakości wody w Szczecinie”. 
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 
2011-2014” obejmuje czteroletni pakiet inwestycyjny, o wartości netto ponad 66 000 000 zł. 
Zadania przewidziane do realizacji posiadają zdefiniowany budŜet fazy przedinwestycyjnej 
(koncepcje, projekty) w wysokości 1 000 000 zł, co stanowi 1,5 % nakładów na realizację 
robót budowlanych. 
Plan został opracowany przy załoŜeniu konieczności minimalizacji wysokości taryf za usługi 
wodociągowo-kanalizacyjne w latach 2011-2014 w Szczecinie. Uwzględniono równieŜ 
starania ZWiK w zakresie pozyskania dodatkowych, atrakcyjnych źródeł finansowania oraz 
wdroŜenia podstaw Systemu Zarządzania Majątkiem Trwałym. 
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 
2011-2014” jest zgodny z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Miasto Szczecin. 
Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków  Rada Miasta uchwala wieloletni plan w terminie 3 
miesięcy od dnia przedłoŜenia planu Prezydentowi. 


