
 
Uchwała nr VII/25/2019 

 Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 27 marca 2019 r. 

 
w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                       

i kanalizacyjnych. 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328, j.t.), Rada Miejska 

w Giżycku uchwala co następuje: 

§1 
W „ Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Giżycku na lata 2017 – 2021”,                
przyjętym uchwałą Nr XXVII/105/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016 r., 
uchwałami zmieniającymi nr XLVI/139/2017 z dn. 25 października 2017 r. oraz  
nr LVII/109/2019 z dn. 26 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 

I. W rozdziale IV „Inwestycje planowane do wykonania w latach 2017-2021”,  

Tab. 2. Urządzenia wodociągowe. 

1. Wykreśla się pozycje: 4, 9, 16,18, 20, 21, 22, 25. 
2. W pozycji 5 zmienia się okres realizacji na rok 2019, wartość inwestycji 170 tys. zł. 
3. W pozycji 6 zmienia się okres realizacji na lata 2019-2020 oraz wartości, w 2019 r. na 30 tys. zł 

i w 2020 r. na 140 tys. zł. 
4. W pozycji 15 zmienia się wartość w roku 2018 na 8 tys. zł, w 2019 r. na 237 tys. zł. 
5. W pozycji 17 zmienia się wartość w roku 2018 na 9 tys. zł. i w roku 2019 na 865 tys. zł. 
6. Wprowadza się pozycję 32 pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej – ul Białostocka (nr 47-

55)”. Wartość inwestycji – 189 tys. zł. 
7. Wprowadza się pozycję 33 pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Warmińska-

Wileńska”. Wartość inwestycji – 200 tys. zł. 
8. Wprowadza się pozycję 34 pod nazwą „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przejściowej, 

Słowiańskiej i Zielonej”. Okres realizacji inwestycji 2019-2020, wartość – 400 tys. zł. 
9. Wprowadza się pozycję 35 pod nazwą „Modernizacja komory zasuw na SUW”. Okres realizacji 

inwestycji 2019-2020, wartość – 300 tys. zł 
 

Tab. 3. Urządzenia kanalizacyjne. 

1. Wykreśla się pozycje: 4, 9, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37. 

2. W pozycji 5 zmienia się okres realizacji na rok 2019, wartość inwestycji 200 tys. zł. 

3. W pozycji 10 zmienia się okres realizacji na 2018-2019. Wartość inwestycji w roku  

2018 na 284 tys. zł i w roku 2019 727 tys. zł. 

4. W pozycji 11 zmienia się nazwę inwestycji na „Zwiększenie kubatury Reaktora biolo-

gicznego RB.3.1 – dokumentacja projektowa (OŚ)” - termin realizacji inwestycji 2019 r. 

Wartość 30 tys. zł. 

5. W pozycji 13 zmienia się okres realizacji na lata 2017-2021. Wartość w latach 2018-

2020 zmienia się na 0 zł, w roku 2021 3000 tys. zł. 

6. W pozycji 16 zmienia się termin realizacji inwestycji na lata 2017-2021. Wartość inwestycji 

zmienia się w 2018 r. 0 zł, w 2019 r. 250 tys. zł, w 2020 r. 1063 tys. zł i w 2021 r. 1063 tys. zł. 



7. W pozycji 20 zmienia się okres realizacji na rok 2019. 

8. W pozycji 28 zmienia się okres realizacji inwestycji na rok 2021. Wartość inwestycji 200 tys. zł. 

9. W pozycji 32 zmienia się nazwę inwestycji na „Uzbrojenie kanalizacyjne terenu w obrębie ulic: 

Bohaterów Westerplatte, Armii Krajowej  i Warszawska, ks. grawitacyjna” oraz wartość inwe-

stycji w roku 2021 na 50 tys. zł. 

10. W pozycji 35 zmienia się okresy realizacji inwestycji z 2018 r. na 2019 r. oraz z 2020 r. na 

2021 r. 

11. W pozycji 39 zmienia się okres realizacji inwestycji na rok 2018 oraz wartość inwestycji na 318 

tys. zł. 

12. W pozycji 41 zmienia się nazwę zadania na „Projekt kraty schodkowej na przepompowni po-

średniej P2. Zmienia się okres realizacji na 2020 r. i oraz wartość na 20 tys. zł. 

13. Wprowadza się poz. 42 pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Białostocka (nr 

47-55)”. Okres realizacji inwestycji 2019 r., wartość 389 tys. zł. 

II. W rozdziale VI „Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach” po uwzględnieniu zmian  

w tabeli 2 i 3 rozdziału IV, tabela nr 4 przedstawia się następująco: 

 

Rok 

2017 2018 2019 2020 2021 

2052 4522 8525 4063 5322 

 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycko. 

       
§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

  Rady Miejskiej w Giżycku 

 

dr Robert Kempa 


