UCHWAŁA NR XXIX/190/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie: Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urz dze
Urz dze Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.

Wodoci gowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
§ 1. Uchwala si Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urz dze Wodoci gowych
i Urz dze Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2005 – 2009 w brzmieniu
okre lonym w zał czniku do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/154/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 wrze nia
2004r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/190/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 lutego 2005r.
Zgodnie z art. 21 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami) przedsi biorstwo
wodoci gowo – kanalizacyjne zobowi zane jest do opracowania wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urz dze wodoci gowych i urz dze kanalizacyjnych b d cych w jego
posiadaniu.
Zadania okre lone w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urz dze
wodoci gowych i urz dze kanalizacyjnych uchwalone przez Rad
Miejsk w dniu
30 wrze nia 2004 r. (Uchwała Nr XXII/154/2004) z przyczyn niezale nych od
Przedsi biorstwa w cało ci nie zostały zrealizowane i zachodzi konieczno ich przesuni cia
na nast pne lata. Ponadto niniejszy plan dostosowano do wielko ci zada inwestycyjnych
uj tych w bud ecie Miasta i Gminy Pleszew na 2005 r.
Bior c powy sze pod uwag podj cie uchwały jest zasadne.

