
UCHWAŁA Nr XLVIII/511/2022 
RADY GMINY GIŻYCKO 

z dnia 16 maja 2022 r. 
 

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024”. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2028) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2022-2024”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
     

§ 2 
 

Traci moc Uchwała Nr XLIII/454/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 lutego 2018 roku  
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2018-2021”. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                              
                                                                                 
 
                                                                                           Przewodnicząca Rady  
                                                                                               Gminy Giżycko  

Agnieszka Konc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
     
Zgodnie z art.21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2028) przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada Wójtowi wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, który 
następnie zgodnie z art. 21 ust 5 powołanej wyżej ustawy jest uchwalany przez radę gminy. 
  
Wieloletni plan na lata 2022-2024 obejmuje trzyletni pakiet inwestycji i modernizacji, który 
jest zbieżny z okresem trwania obecnej taryfy.  
Wartość przedsięwzięć wynikająca z planu wynosi  netto 11 431 865,60 zł. Są to środki własne 
Spółki i pochodzą z odpisów amortyzacyjnych oraz z pozyskanych środków zewnętrznych. 
Plan został opracowany przy założeniu konieczności minimalizacji wysokości opłat za usługi 
wodociągowo-kanalizacyjne w latach 2022-2024 w Gminie Giżycko. Uwzględniono również 
starania Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w zakresie pozyskania dodatkowych, 
źródeł finansowania. 
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2022-2024” jest zgodny z zapisami studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko. 
 
 
 
 


