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CZĘŚĆ OPISOWA PLANU. 

 
Podstawa prawna sporządzenia planu – art.21 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. 2006 r. Nr 
123, poz.858 j.t., ze zmianami/ 
 
Charakterystyka ogólna. 
 

 Realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące                   
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie dostawy wody oraz 
odbioru i zrzutu ścieków na etapie aktualnego poziomu rozwoju społecznego i związanego       
z tym wzrostem wymagań  sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do usług powszechnie 
dostępnych stwarza konieczność zapewnienia nowych form działania oraz organizacji 
podmiotów świadczących te usługi, częstokroć wykraczających poza organizacyjno-finansowe 
możliwości gmin, które działalność tę zobowiązane są prowadzić w ramach ustawowo 
określonych  zadań własnych. 
 
 
          Zakład Usług Wodnych  Spółka z o.o.  w Koninie jest jednoosobową spółką Związku 
Międzygminnego Wodociągów   i Kanalizacji w Koninie utworzonego przez zainteresowane 
gminy b. województwa konińskiego na mocy art. 64 ust.1 i n. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    
o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami/ w celu wspólnego 
wykonywania zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 
 
   Prawne podstawy działalności Zakładu Usług Wodnych jako przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego określają przepisy ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r.               
o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72, poz. 
747, ze zmianami/, przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
/Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43/,  przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych /Dz.U. Nr  94, poz. 1037, ze zmianami/, a także przepisy statutu Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie . 
 
            Przedsiębiorstwo powstało w wyniku przekształcenia  komunalnego zakładu 
budżetowego w spółkę prawa handlowego i działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 
2000 r. – Kodeks spółek handlowych / Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami/, powołanej  
ustawy z dnia   7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, Statutu oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie            
w działalności Przedsiębiorstwa. 
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Przedsiębiorstwo jest osobą prawną wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu i   prowadzi działalność na  podstawie  
zezwolenia  wydanego przez Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji    
w Koninie  w trybie ustawy   z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę        
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
 
        Stosownie do postanowień §41 ust. 2 i 3  statutu Związku Międzygminnego Wodociągów 
i Kanalizacji w Koninie Zakład Usług Wodnych prowadzi administrację urządzeń i sieci 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnych gmin 
uczestniczących w Związku.  W konsekwencji więc Zakład Usług Wodnych w Koninie 
wykonuje  w ramach administrowania tymi obiektami  i urządzeniami  czynności faktyczne 
niezbędne dla utrzymania administrowanej substancji w należytym stanie technicznym oraz 
obsługi ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę  i odprowadzenia ścieków. 
 
       Przedsiębiorstwo świadczy następujące usługi o charakterze publicznoprawnym                
w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców  Gminy na odcinku zbiorowego zaopatrzenia   
w wodę oraz  zbiorowego odprowadzania ścieków: 
 

1) produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, 
2) odprowadzenie, wywóz i oczyszczanie ścieków, 
3) eksploatacja i konserwacja – w ramach administrowania – urządzeniami 

wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi  stanowiących własność Gminy lub innych osób 
i jednostek, 

4) odpłatne świadczenie innych usług  w zakresie działalności Przedsiębiorstwa. 
 
     Przedsiębiorstwo  ma obowiązek zapewnić  zdolność posiadanych urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości      
i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły    
i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych 
ścieków. Jednakże utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie 
obejmuje remontów generalnych i wymiany urządzeń, z wyjątkiem wymiany wodomierzy 
głównych. Wykonanie remontów i wymiany urządzeń,  przez  Przedsiębiorstwo może nastąpić 
na podstawie odrębnej umowy. Dlatego też wykonanie  obowiązków  w zakresie budowy, 
rozbudowy oraz modernizacji urządzeń  następuje  po  podpisaniu  z zainteresowanymi 
Gminami   porozumień w przedmiocie budowy, rozbudowy lub modernizacji urządzeń 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących ich własność 

        Konsekwencją opisanego stanu faktycznego i prawnego jest ograniczenie działalności 
Spółki do eksploatacji administrowanych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę              
i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 Dalszą konsekwencją istniejącej sytuacji był brak w Spółce wieloletniego planu rozwoju     
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  określającego, stosownie 
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do treści art. 21 ust.2 powołanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków: 
 
 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 
 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 
 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 
 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 
 

W opisanym modelu instytucjonalnym zarządzania gospodarką wodną ściekową na terenie 
działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji finansowanie zadań 
inwestycyjnych podjętych przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. na rzecz 
zainteresowanych gmin członkowskich Związku, tj. w obcych środkach trwałych,  może 
nastąpić jedynie w oparciu   o  dwustronne porozumienia zawarte pomiędzy tymi gminami      
a Spółką, określające  w szczególności zakres finansowo – rzeczowy zadań powierzonych do 
realizacji Zakładowi.  

 
      Powyższe rozwiązanie zastosowano w 2012 r. przy  realizacji przez Zakład Usług 
Wodnych Spółka  z o.o. w Koninie jako Beneficjenta  projektu  pn: Uporządkowanie 
Gospodarki Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji (ZMWiK) w Koninie  w Subregionie Konińskim, obejmującego 
Aglomeracje: Stare Miasto, Sławsk, Kramsk, Golina, Turek – stosownie do uchwał 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  w Koninie   z dnia 25 
maja  i 30 czerwca 2011 r. w sprawie  przekazania Zakładowi Usług Wodnych Spółka  z o.o. 
w Koninie do realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w sprawie przekazania 
Zakładowi Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie praw  i obowiązków do projektu pn  
”Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej    na Terenie Gmin Członkowskich 
ZMWiK w Koninie,  w Subregionie Konińskim,  a także uchwały Nr 8/2011 z dnia 14 
czerwca Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie           
w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonych przez Związek Międzygminny Wodociągów        
i Kanalizacji, w Koninie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin członkowskich Związku opracowania i aktualizacji dokumentacji do wniosku  
dofinansowanie do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura        
i Środowisko. 
 
 Podobnie – przy rozbudowie i modernizacji sieci i rządzeń zbiorowego zaopatrzenia     
w wodę  na terenie zainteresowanych gmin – przyjęto wspólną ich  realizację, w ramach której 
Przedsiębiorstwo partycypowało w kosztach ich realizacji poprzez wniesienie robocizny. 
 
 Mając na uwadze przytoczone w ramach charakterystyki ogólnej obowiązującego 
modelu zarządzania gospodarką wodno-ściekową na terenie działania Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uwarunkowania instytucjonalno – 
prawne, niniejszy plan nie określa źródeł finansowania poszczególnych zadań, pozostawiając 
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tę sprawę do regulacji w treści porozumień zawieranych  z zainteresowanym gminami            
w przedmiocie ich realizacji. 
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