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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 1 października 2014 r. w sprawie 
uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018 z perspektywą do roku 2025" uprzejmie 
wyjaśniam: 

Na chwilę obecną obowiązuje Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 
2025 przyjęty uchwalą nr LII/466/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

W dniu 26 marca 2014 r. spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o. 
zwróciła się do Prezydenta Miasta Zgierza o wniesienie do Rady Miasta Zgierza 
uchwały dotyczącej uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018 z 
perspektywą do roku 2015" zwanego dalej Planem. 
Powtórne ujęcie w uchwale roku 2014 podyktowane zostało uwzględnieniem w 
bieżącym roku zadania inwestycyjnego pn. „Kanał sanitarny w ul. Ozorkowskiej". 
Równocześnie ze złożonym wnioskiem Spółka prowadziła postępowanie w sprawie 
zamówienia publicznego, celem wyłonienia wykonawcy robót dla tej inwestycji. 
Zatem celowym było wstrzymanie się ze złożeniem wniosku do Rady Miasta Zgierza 
do czasu podpisania umowy z Wykonawcą robót i określenie w Planie rzeczywiście 
niezbędnych środków finansowych na realizację tego zadania. Do chwili obecnej 
analizowaliśmy również plany i zamierzenia inwestycyjne pod kątem budżetu na rok 

W związku z podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Kanał 
sanitarny w ul. Ozorkowskiej" przedmiotowy Plan zostanie skierowany do Rady 
Miasta Zgierza na sesję w październiku b.r. celem uchwalenia. 
Pragnę zaznaczyć, że termin podany w art. 21 ust. 5 Ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) jest terminem 
instrukcyjnym, a nie terminem zawitym. Brak uchwalenia nowego planu nie 
uniemożliwia opracowania nowych taryf na rok następny, co jednoznacznie wynika z 
art. 21 ust. 6 cytowanej ustawy. 
Do chwili obecnej Spółka nie monitowała o przyśpieszenie złożenia wniosku celem 
jego zatwierdzenia. 
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