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From:
Sent: Wednesday, August 28, 2019 10:18 AM 
To: sekretariat@ug.mielec.pl
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Gminy Mielec

Szanowni Państwo,

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. 
zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie określonym w załączniku Ankieta PDK (90).docx 
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Wnioskowane informacje zostaną wykorzystane w badaniach prowadzonych przez
zdiagnozowania potencjału rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

do

Proszę o przesłanie odpowiedzi w wersji elektronicznej -  najlepiej edytowalnej -  na adres e-mail: 
Nie ma potrzeby wysyłania odpowiedzi w formie papierowej pocztą tradycyjną.

W razie pytań proszę o kontakt z p. pod nr tel.

Z poważaniem,

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest własnością i może zawierać informacje prawnie
chronione. Jeżeli nie jesteście Państwo właściwym adresatem tej wiadomości lub otrzymaliście ją Państwo wskutek pomyłki, prosimy o 
poinformowanie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie otrzymanej wiadomości. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub 
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.
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Wójt Józef Piątek

Urząd Gminy Mielec

ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Szanowny Panie Wójcie,

od wielu lat bada polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego, podejmując 

liczne inicjatywy zmierzające do wsparcia administracji publicznej w znalezieniu partnera 

(inwestora) dla przedsięwzięć planowanych przez samorząd. W minionych latach 

przygotowaliśmy, również dzięki Państwa pomocy, bazę projektów ppp, która obecnie 

prowadzona jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dziękując za dotychczasową 

współpracę, chcielibyśmy prosić o pomoc w zdiagnozowaniu potencjału rynku ppp w obszarze 

gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Dziękując za czas poświęcony wypełnieniu ankiet deklarujemy pełne wsparcie merytoryczne 

przy zdefiniowaniu założeń potencjalnych przedsięwzięć. Zachęcamy do skorzystania z 

bezpłatnych szkoleń i konsultacji z przedstawicielami 

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z p. tel.

e-mail:

Uprzejmie prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w załączonej ankiecie oraz odesłanie jej na 

adres poczty elektronicznej

Z poważaniem,



PDK90
Urząd Gminy Mielec 1811052

1 Jakie rozwiązania zostały przyjęte przez gminę/miasto w zakresie realizacji zadań własnych z obszaru 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych?

Prosimy o wpisanie poniżej (w podpunktach a, b, c itd.) nazw wszystkich jednostek organizacyjnych 
gminy/miasta oraz przedsiębiorstw, które realizują w gminie/mieście powyższe zadania (np. Zakład 
Gospodarki Komunalnej w miejscowości X, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. itp.) 
Jeśli zadania te (lub ich część) realizowane są przez pracowników Urzędu Gminy/Miasta prosimy również 
uwzględnić je na tej liście, wpisując w miejscu przeznaczonym na nazwę jednostki nazwę jst lub - bardziej 
szczegółowo -  np. referatu, który się tym zajmuje.

Prosimy również o określenie ich formy organizacyjnej: jednostka budżetowa -  w przypadku, kiedy 
zadania te są realizowane przez pracowników urzędu gminy/miasta np. przez referat będący w 
strukturach organizacyjnych urzędu gminy/miasta; samorządowy zakład budżetowy -  jeżeli zadania te są 
realizowane przez pracowników zakładu budżetowego, czyli jednostki organizacyjnej nie posiadającej 
osobowości prawnej, obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego. Prosimy o wskazanie, czy 
zadania gminy powierzone są ewentualnie spółce kapitałowej - komunalnej -  w przypadku, gdy zadania 
te realizuje jednostka z kapitałem w całości publicznym lub spółce o kapitale mieszanym tj. częściowo 
publicznym i częściowo prywatnym lub przedsiębiorcy prywatnemu.

a)

(prosimy o wpisanie nazwy jednostki, adresu i danych kontaktowych (telefon, e-mail) oraz zaznaczenie 
formy danej jednostki poniżej)

□  jednostka budżetowa

□  samorządowy zakład budżetowy

□  spółka komunalna (np. spółka z o.o.) w której 100% udziałów stanowi własność jednej JST 

Prosimy o podanie, kto jest udziałowcem spółki:

□  spółka komunalna o kapitale publicznym, w której udziały należą do więcej niż jednego podmiotu (np. 
dwóch sąsiadujących gmin)

Prosimy o podanie struktury udziałów w spółce:

□  spółka o kapitale mieszanym -  publiczno-prywatnym (udziały należą np. częściowo do gminy, a 
częściowo do przedsiębiorcy prywatnego).

Prosimy o podanie struktury udziałów w spółce:

□  związek gmin lub spółka, w której 100% udziałów ma związek gmin 

Prosimy o wymienienie gmin zrzeszonych w związku:

□  jednostka organizacyjna samorządu województwa

□  inna Qaka?)

□  przedsiębiorca prywatny



b ) ..................................................................................................................................................

(prosimy o opisanie w podobny sposób pozostałych jednostek, jeśli jest ich więcej)

c ) ...

2 Czy gmina/miasto w zakresie zadań, o których mowa w pkt. 1, zawarła umowy dotyczące realizacji tych 
zadań w całości lub części oraz ewentualnie kompleksowego zlecenia całości lub części, z 
Drzedsiebiorcami Drvwatnvmi?

Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi.

□  tak

□  nie

Jeśli tak, to prosimy o podanie nazw firm, z którymi zawarto umowy oraz wskazanie, jakiego rodzaju były 
to umowy i w jakim trybie zostały zawarte.

nazwa firmy, z którą podpisano umowę rodzaj umowy

a) □  dzierżawa infrastruktury

□  usługa polegająca na konserwacji i utrzymaniu 
infrastruktury oraz świadczeniu usług

□  koncesja na usługi

□  koncesja na usługi i roboty

□  umowa o ppp

□  inna (jeśli zawarta jest inna umowa prosimy o określenie 
jej treści i podstawy prawnej zawarcia)

b)

c)...

3 Dla każdej z umów wymienionych w pkt. 2, prosimy o informację nt.:

umowa a)

obowiązków i zadań 
strony publicznej

obowiązków i zadań 
strony prywatnej



formy wynagrodzenia
przedsiębiorcy
prywatnego

daty zawarcia umowy 
oraz daty rozpoczęcia jej 
obowiązywania (jeśli się 
różnią)

terminu zakończenia 
umowy

umowa b)

obowiązków i zadań 
strony publicznej

obowiązków i zadań 
strony prywatnej

formy wynagrodzenia
przedsiębiorcy
prywatnego

daty zawarcia umowy 
oraz daty rozpoczęcia jej 
obowiązywania (jeśli się 
różnią)

terminu zakończenia 
umowy

umowa c)...

4 Czy gmina ma pilne potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej?

□  tak

□  nie

5 Jakie inwestycje w najbliższym czasie (w ciągu najbliższych kilku lat) gmina/miasto zamierza realizować 
w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej?

Nazwa / zakres przedsięwzięcia
(np. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach X  i Y) Szacunkowa wartość projektu:

1.

2.

3.



4. ...

6 Czy korzysta lub planuje korzystać z środków dotacyjnych na ten cel?

□  tak

□  nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie (jeśli są już znane) następujących informacji:

- nazwa zadania (projektu), na realizację którego gmina/miasto ubiega się o dofinansowanie:

- źródło środków (np. POliŚ, PROW, WFOŚiGW):

- forma wsparcia (np. dotacja, pożyczka na preferencyjnych warunkach)

- kwota dofinansowania (ewentualnie % dofinansowania projektu)

- czy został już złożony wniosek?

- czy konkurs został już rozstrzygnięty (czy przyznano dofinansowanie)?

7 Czy istnieją przedsięwzięcia, w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej, dla których nie udało się 
pozyskać dofinansowania zewnętrznego i wciąż nie są realizowane?

Jeżeli tak, prosimy o informację jakie są to przedsięwzięcia.

8 Czy istnieją przedsięwzięcia, w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej, dla których udało się 
pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, a wciąż nie są realizowane?

Jeżeli tak, prosimy o informację jakie są to przedsięwzięcia.

9 Czy i jak gmina/miasto zagospodarowuje/planuje zagospodarować komunalne osady ściekowe?

10 Czy gmina/miasto ma potrzeby inwestycyjne w zakresie rekultywacji składowiska odpadów?

□  tak

□  nie



11 Jakie ceny obowiązują w gminie/mieście za:

(Prosimy o podanie cen z taryfy zatwierdzonej przez PGW Wody Polskie, łącznie z podatkiem 
VAT, obowiązujących dla gospodarstw domowych, bez uwzględnienia ewentualnych dopłat)

dostarczaną wodę ... zł / m3 brutto

odprowadzanie ścieków ... zł / m3 brutto

Czy jest podział na grupy taryfowe? (pytanie dotyczy wyłącznie ceny za m3, nie stawki abonamentu)

□  tak, ceny są zróżnicowane terytorialnie (np. inne ceny dla różnych miejscowości na terenie jednej 
gminy)

□  tak, ceny są zróżnicowane pod kątem rodzaju odbiorców (np. inne stawki dla gospodarstw 
domowych, inne dla przedsiębiorstw)

□  tak, inny podział (proszę opisać jaki)...........................................................................................

□  nie

Czy są stałe opłaty (abonament)?

□  tak, takie same dla wszystkich

□  tak, zróżnicowane stawki abonamentu dla różnych grup taryfowych

□  nie

Czy obowiązują dopłaty do wody/ścieków?

Jeśli obowiązują dopłaty do stawek wpisanych na początku pkt. 11, prosimy o podanie ich wysokości 
albo ceny po dopłacie (ceny dla odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków):

□  tak -> woda ..... zł / m3 brutto dopłaty / cena dla odbiorców .......zł / m3 brutto

□  tak ścieki ..... zł / m3 brutto dopłaty / cena dla odbiorców .......zł / m3 brutto

□  tak -> dopłata obowiązuje do innej grupy taryfowej

□  nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


