
DRUK NR 1/XXV

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 

2018 – 2022.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019, poz. 1437 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Aktualizuje się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2018- 2022, 
stanowiący załącznik do Uchwały nr II/15/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 grudnia 2018 r., w ten 
sposób, iż otrzymuje on brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH 

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. 

W GRYFINIE NA LATA 2018 - 2022 

1. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych. 
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w okresie obowiązywania bieżącego planu 

zamierza prowadzić następujące usługi wodociągowo - kanalizacyjne: 

a. ujmowanie wody, 

b. uzdatnianie wody, 

c. zbiorowe dostarczanie wody, 

d. zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

e. oczyszczanie ścieków, 

f. budowa przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych, 

g. rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

h. wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 
2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. 

 

PUK Sp. z o.o. proponuje realizowanie działań racjonalizujących zużycie wody i odprowadzanie ścieków 

poprzez: 

a. likwidację istniejących ryczałtów, 

b. wprowadzenie do eksploatacji wodomierzy o większej dokładności pomiarowej, 

c. montaż na ujęciach wody przepływomierzy do pomiaru wody wychodzącej z ujęć, 

d. wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej, 

e. usprawnienie diagnostyki sieci, 

f. zakup i wdrożenie elektronicznej mapy GIS sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

g. zakup, montaż i wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy, 

 
3. Sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Realizacja przedmiotowego Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie w latach 2018-2022 

uzależniona jest w dużej mierze od wyników finansowych, jakie Spółka osiągnie w tym okresie. Jednocześnie 

należy zauważyć, że dla realizacji niektórych z planowanych inwestycji konieczne będzie pozyskanie 

środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Pod pojęciem zewnętrznych źródeł finansowania należy 

rozumieć zarówno środki finansowe uzyskane w postaci dotacji i pożyczek od instytucji pomocowych jak 

również współfinansowane przez prywatnych inwestorów. Brak tych środków może zagrozić realizacji części 

z planowanych zadań. 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia .................... 2020 r.
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Uzasadnienie

W związku z potrzebą opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata
2018 – 2022, wynikającego z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków, w 2018 r. Gmina Gryfino opracowała dokument, który został poddany
konsultacjom społecznym i przyjęty przez Radę Miejską w Gryfinie Uchwałą nr II/15/18 z dnia
13 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na lata 2018 –
2022.

Przystąpienie do zmian w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2018 – 2022
dokonuje się na podstawie złożonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Gryfinie, wniosku z dnia 10 lipca 2020 r. o aktualizację, w związku z wystąpieniem następujących
przesłanek:

- pozyskaniem dofinansowania do realizacji zadań związanych z gospodarką wodno – ściekową na
terenie gminy Gryfino w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa
Zachodniopomorskiego (PROW),

- złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO),

- współpracą z zarządcami dróg w ramach modernizacji dróg i zgłaszanymi potrzebami
mieszkańców.

W ramach proponowanej aktualizacji do Planu, zmian dokonuje się w załączniku nr 1:

1) W zakresie Ujęć Wody poprzez dodanie trzech nowych inwestycji,

2) W zakresie Sieci Wodociągowych poprzez dodanie sześciu nowych inwestycji,

3) W ramach Sieci Kanalizacji Sanitarnej poprzez dodanie trzech nowych inwestycji,

4) W ramach Oczyszczalni i Przepompowni Ścieków Komunalnych poprzez dodanie pięciu nowych
inwestycji.

Ze względu na dopisanie dodatkowych inwestycji w załączniku nr 1 konieczne jest również
zaktualizowanie wartości w załączniku nr 2.

Zaplanowane inwestycje umożliwią Spółce stopniowe podnoszenie jakości obsługi mieszkańców
w zakreie usług wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również poprawią ich jakość życia.

Mając powyższe na uwadze, zaplanowanie aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2018 – 2022, do uchwalenia przez Radę Miejską należy uznać za
zasadne.
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