
UCHWAŁA NR LI/459/22 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2022-2024" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                          
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2028 z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2022-2024” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/419/21   Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2021-2023”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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https://bip.koscierzyna.gda.pl/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D1ABC81494FZ/XLVI_419_21.pdf
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Uzasadnienie 

Rada Miasta na podstawie art. 21 ust 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 2028 z późn. zm.) uchwala 
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-
2024. Plan ten z mocy ustawy przygotowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialne za 
gospodarkę wodnościekową w mieście Kościerzyna. 
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