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INTERPELACJA / PYTANIE
nr 47/DJL/2021
Dotyczy:

Wieloletniego planu budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2021-2024

Szanowny Panie Prezydencie,
W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z
późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 16, poz. 95), zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją w
następującej sprawie.
Na stronie Urzędu Miasta w zakładce „Akty prawne” z ostatniej sesji tj. z 26.01.2021 r.
opublikowano uchwały Rady Miasta nr XXXVI.613.2021.
Ostatnio opublikowana Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu budowy i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024” jest niekompletna, gdyż
nie zawiera tabelarycznych zestawień przedsięwzięć planowanych w poszczególnych latach, a
zawierających: nazwy i miejsca planowanych zadań, ich zakres, wartość i czas wykonania. Jest to
na tyle istotne, że każdy mieszkaniec powinien móc sprawdzić, co planują Wodociągi – zwłaszcza
że wartość przedsięwzięć została wpisana to taryf – i mieści się w cenie dostarczanej wody i
odprowadzanych ścieków. Ponieważ kończy się 3 letni okres taryfowy - to Wodociągi będą w
najbliższych miesiącach składały projekt nowych taryf na lata 2021-2024. Obligatoryjnym
załącznikiem do wniosku taryfowego jest właśnie Plan wieloletni – stąd Wodociągi potrzebowały
tej Uchwały zatwierdzającej ten Plan.
W związku z powyższym wnoszę o opublikowanie na stronie UM pełnego tekstu Uchwały
(jest tylko opisówka) z załącznikami (tabelami). Poprzednie plany wieloletnie publikowano jako
kompletne tj. z załącznikami.
Jednocześnie należy sprawdzić, które zadania z poprzedniego Planu wieloletniego nie
zostały wykonane (Wodociągi wzięły pieniądze na nie w opłatach za wodę i ścieki), mógł powstać
zysk tzw. „nienależny”. Zadania zaległe wraz z „zyskiem nienależnym” powinny zostać przepisane
do nowego planu. Właściciel powinien powściągnąć w związku z tym apetyt na ew. dywidendę i
pozostawić pieniądze Spółce na wykonanie zaległych zadań.
Z tego względu wnoszę aby Spółka ZWiK opublikowanie na stronie internetowej
www.zwik.zgora.pl pełnego tekstu Uchwały Rady Miasta wraz załącznikami tabelarycznymi – jest
tylko pobieżna opisówka (zakładka: O Spółce/Rozwój Spółki). W imię transparentności Klient
Spółki – Mieszkaniec Zielonej Góry - ma prawo znać aktualne plany Spółki zapisane w planie
Wieloletnim i wiedzie za co płaci w taryfach.
Na ostatniej sesji nie uzyskaliśmy informacji dotyczące wykonania tego Planu wieloletniego
w kontekście podniesienia opłat za wodę i ścieki tj. nowej taryfy.

Kolejna sprawa to pojęcia „urządzenie wodociągowe” i „urządzenie kanalizacyjne”, które są
zdefiniowane w Ustawie zaopatrzeniowej. Czy pod tym kątem weryfikowano poszczególne
zadania? Nie jest urządzeniem wodociągowym ani urządzeniem kanalizacyjnym kanalizacja
deszczowa ani farma fotowoltaiczna. Wody opadowe i roztopowe nie są ściekami, a więc Ustawa
zaopatrzeniowa ich nie dotyczy.
Prawidłowa nazwa Planu to wg Ustawy zaopatrzeniowej (art. 21 - Dz.U. 2020 poz. 2028)
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Z
uwagi na „czepiactwo” Wód Polskich, które weryfikują i zatwierdzają wniosek taryfowy należy
posługiwać się właściwą i pełną nazwą Planu.
Mieszkańcy mają brzydkie podejrzenie, że nie publikując załączników - tabel - Planu
wieloletniego ktoś chciał coś ukryć?
W imieniu mieszkańców proszę o ustosunkowanie się do powyższych uwag.

Z wyrazami szacunku,
Dariusz Legutowski

