
 
l.  Podstawa prawna. 
 
    Obowiązek   sporządzenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń 
wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu   Spółki wynika   
z  przepisu  art.21  ustawy  z  dnia  7 czerwca   2001  roku  o   zbiorowym zaopatrzeniu   
w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  ( Dz. U.  z  2006 r. nr  l23  poz.858 )   
oraz  Regulaminu  dostarczania  wody   i  odprowadzania  ścieków uchwalonego  przez   
Radę  Miejską  w   Dębicy  w  dniu   2  marca  2006r. 
 
Zgodnie  z   w/w  aktami   prawnymi  plan  ten  określa: 
-   planowany  zakres  usług  wodociągowo – kanalizacyjnych; 
-   przedsięwzięcia  rozwojowo – modernizacyjne  w   poszczególnych  latach  wraz  
    z  nakładami  inwestycyjnymi  w  poszczególnych  latach; 
-  przedsięwzięcia  racjonalizujące  zuŜycie  wody  oraz  odprowadzanie  ścieków     
    wraz  z  nakładami  inwestycyjnymi  w  poszczególnych  latach; 
-   sposoby  finansowania  planowanych  inwestycji. 
 
 
2.  Planowany  zakres  usług  wodociągowo -  kanalizacyjnych. 
 
    Zgodnie  z  art.2  pkt. 21 i 20  ustawy  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  wodę  i  zbiorowym  
odprowadzaniu  ścieków,  Aktu  ZałoŜycielskiego  Spółki  z  dnia  18  czerwca  1997r.  
( Repertorium  A 4156/97)  oraz  Zezwolenia  Zarządu  Miasta  Dębica  z  dnia  30.08.2002r.  
nr  OŚ. 7625-102/02  na  prowadzenie  zbiorowego   zaopatrzenia   wodę  i  zbiorowego  
odprowadzania ścieków.   
Obecny  i  planowany  zakres  usług  wodociągowo  - kanalizacyjnych  Spółki obejmuje   
w   szczególności: 
 
1. pobór  i uzdatnianie  wody; 
2. działalność  usługową  w  zakresie  rozprowadzania  wody; 
3. odprowadzanie  ścieków; 
4. unieszkodliwianie  odpadów; 
5. wykonywanie  instalacji  wodno – kanalizacyjnych;  
6. wykonywanie  robót  ogólnobudowlanych   w   zakresie  obiektów  liniowych: 
      rurociągów,   linii  elektroenergetycznych,   elektrotrakcyjnych   
      i  telekomunikacyjnych   przesyłowych; 
7. wykonywanie  robót  ogólnobudowlanych  w  zakresie  rozdzielczych   obiektów    
      liniowych:  rurociągów, linii  elektroenergetycznych  i  telekomunikacyjnych   
      lokalnych; 
8. działalność  usługowa  zakresie  instalowania,  naprawy  i  konserwacji     

 instrumentów  i  przyrządów  pomiarowych,  kontrolnych,  badawczych,   
testujących,    nawigacyjnych; 

9. działalność  w  zakresie  projektowania  budowlanego,  urbanistycznego, 
      technologicznego. 
 
    Spółka  jest  zobowiązana  do prowadzenia  działalności  na  zasadach  określonych   
w  ustawie   o   zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę   i  zbiorowym  odprowadzaniu ścieków  
oraz  na  warunkach  ustalonych  w  przepisach  wykonawczych  do  tej ustawy. 



    Zobowiązana  jest  w  szczególności  do  zapewnienia  wysokiej  jakości świadczonych   
usług,  niezawodności  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  
ścieków,  przestrzegania  wymagań  ograniczania szkodliwego  oddziaływania  na  
środowisko  i  utrzymania  moŜliwie  niskich kosztów  prowadzenia  działalności. 
    Spółka  ma  obowiązek  zapewnić  zdolność posiadanych  urządzeń  do  realizacji dostaw  
wody   do  odbiorców  w  wymaganych ilościach  i  pod  odpowiednim  ciśnieniem  oraz  
dostaw  wody  i  odprowadzania  ścieków  w  sposób  ciągły  i  niezawodny,  a  takŜe   
zapewnić  naleŜytą jakość  dostarczanej  wody  i  odprowadzanych ścieków. 
    W  szczególności  Spółka  jest  zobowiązana  do  spełnienia  wymagań  dotyczących 
jakości  wody  przeznaczonej  do  spoŜycia  przez  ludzi,  w  tym  wymagań  
bakteriologicznych,  fizykochemicznych  i  organoleptycznych  określonych  odpowiednim  
rozporządzeniem  ministra  właściwego  do  spraw zdrowia.  Stałym  zadaniem  Spółki  jest  
prowadzenie  systematycznej  kontroli  dostarczanej  wody.       
  



5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji 

Inwestycje przedstawione w planie finansowane będą poprzez: 

a)  środki własne           
b) środki zewnętrzne: poŜyczki i dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 

innych dostępnych funduszy: środków unijnych - Fundusz Spójności, Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny  Województwa 
Podkarpackiego i inne, środki Gminy Miasta Dębica. 

    

 


