
                PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ………………………………… 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH 

z dnia …………………….. r. 

w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych na lata 2021-2024, będących w posiadaniu Gminy Łomianki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2020 r., poz. 173 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), 
Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje: 

§  1. 

Przyjmuje się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 
lata 2021-2024, będących w posiadaniu Gminy Łomianki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§  2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek 

§  3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1. ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

Łomiankach  

Sp. z o.o. przygotował wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024. 

Plan określa w szczególności:  

1) planowany 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.  

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 

2024  wpisuje się w „Strategię rozwoju gminy Łomianki na lata 2016-2030 – przyjętą Uchwałą 

Rady Miejskiej w Łomiankach nr XIV/177/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia 

„Strategii Rozwoju Gminy Łomianki na lata 2016-2030” oraz „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki” – przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach 

nr IX/90/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.  

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres od 

2021 do 2024 roku.  
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