
Uchwała Nr  281 /2010 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

 
  z dnia 26 października 2010 r. 

 
 
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
                  wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Energetyki Cieplnej              
                  i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu na lata 2011 – 2014”. 
 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;                    
z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;               
z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. 
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 
poz.142 i 146, Nr 106 poz.675) i art.21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858; 
z 2007r. Nr 147 poz.1033;  z 2009r. Nr 18 poz.97; z 2010r. Nr 47 poz.278)  

 
 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
§1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych              

i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych  Spółka z o.o. 
w Jastrowiu na lata 2011 – 2014”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Jastrowie. 
 
§3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 

 Przedsiębiorstwo wodociągowe przedkłada do uchwalenia Radzie Miejskiej wieloletni 
plan rozwoju urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych zgodnie z art. 21 Ustawy  z dnia 7 
czerwca 2001 „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków”. 
Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych, 
które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.  
 ZECiUK planuje na lata 2011-2014 modernizację stacji uzdatniania wody w 
Brzeźnicy , budowę sieci kanalizacyjnej w północno zachodniej części miasta, dokończenie 
sieci wodociągowej w północno zachodniej części miasta, modernizacje stacji uzdatniania 
wody w Sypniewie , rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków w Jastrowiu , 
rozpoczęcie  budowy stacji podwyŜszenia ciśnienia na ul Zawiszy.  
Uchwalony plan będzie załącznikiem do Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków. 
 

 


