
 

UCHWAŁA NR LIX/299/2022 

RADY GMINY TCZÓW 

z dnia 29 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tczów na lata 2022 - 2025” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

(t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 Przyjmuje się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych w Gminie Tczów na lata 2022 - 2025”, stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.  

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy Tczów 

Katarzyna Gleguła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

  Stosownie do  z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.) został 

opracowany Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Gminy Tczów i zgodnie z ustawą określa on: 

1) zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,  

2) przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,  

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,  

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.  

Konieczność przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych na lata 2022-2025 wynika z faktu, iż zgodnie z art. 24b ust. 6 pkt 2 ww. ustawy, plan 

ten przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do uzasadnienia do wniosku  

o zatwierdzenie taryfy przez organ regulacyjny tj. dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Taryfę, na podstawie art. 20 ust. 1 tejże ustawy, 

określa się na okres 3 lat. Ponadto w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Tczów uwzględniono planowane  

do realizacji w najbliższych latach zadania inwestycyjne. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy Tczów 

Katarzyna Gleguła 

 

 

 

 

 


