
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RACIBÓRZ

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

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Miasta Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z 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 2019r., 
poz. 1437 z późn zm.), na wniosek Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w Raciborzu

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Miasta Racibórz, w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/568/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 lutego 2018r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 na terenie Miasta Racibórz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.



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

Rady Miasta Racibórz

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

















Uzasadnienie

Wodociągi Raciborskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 18.02.2020r. złożyły
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2021-2023 na terenie miasta Racibórz i wniosły o jego uchwalenie. Opracowany przez
Spółkę plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz, z ustaleniami miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Z uwagi
na konieczność podjęcia szeregu nowych inwestycji sieciowych nieuwzględnionych
w obowiązującym planie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/568/2018 Rady Miasta Racibórz
z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 na terenie Miasta Racibórz,
podjęto decyzję o uchwaleniu nowego planu na lata 2021-2023.

Zgodnie z zapisami 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 2019r., poz. 1437 z późn. zm.),
uchwalenie przedmiotowego planu należy do kompetencji rady gminy. W związku z powyższym
Rada Miasta Racibórz postanawia jak w sentencji uchwały.




