U C H W A ŁA Nr

646/ XXV /2012

Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26.09.2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 159 ze zm.) oraz art. 21 ust.5 ustawy z dnia
07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2012-2018 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2018 opracowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. następuje na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.
Nr 123 poz. 858 ze zm.).
Zgodnie z ww ustawą plan określa:
1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.
4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.
5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.
W ramach nowych inwestycji wodnokanalizacyjnych w latach 2012-2018, Spółka
zaplanowała budowę:
1) KANALIZACJI SANITARNEJ w ilości:
- sieci
- długość 183 197 m
- przyłącza - 7 147 szt.
co pozwoli zwiększyć liczbę odbiorców o 28 588 osób
i zwiększyć ilość odprowadzanych ścieków o 2 859 m³/d
Zaplanowane inwestycje kanalizacyjne zlokalizowane będą w następujących
miejscowościach: Bobrowiec, Złotokłos, Runów, Wólka Pracka, Bąkówka, Baszkówka,
Głosków (cz. południowa), Mieszkowo, Antoninów, Kuleszówka, Bogatki, Grochowa,
Łbiska, Pęchery, Pilawa, Chojnów, Orzeszyn.
2) WODOCIĄGÓW w ilości:
- sieci
- długość 15616 m
- przyłącza - 509 szt.
co pozwoli zwiększyć liczbę odbiorców o 2 036 osoby
i zwiększyć ilość dostarczanej wody o 255 m³/d.
Zaplanowane inwestycje
wodociągowe zlokalizowane będą w Bobrowcu, Bąkówce
i Łbiskach..
Łączna wartość planowanych nowych inwestycji w latach 2012-18 wynosi 158,6 mln zł.
Finansowanie nastąpi ze środków własnych PWiK-Piaseczno, kredytów bankowych,
pożyczek i ewentualnie dotacji.
Ponadto, w latach 2012-2018 Spółka przewidziała nakłady finansowe związane z
rozbudową i modernizacją urządzeń wodociągowych (sieci, SUW-Żeromskiego, SUWZłotokłos) oraz z rozbudową i modernizacją urządzeń kanalizacyjnych (sieci, oczyszczalnie
modernizacja pompowni „Wilanowska”, w Chylicach i Siedliskach.) . Przewidziano również
środki na projekty realizowane razem z Gminą Piaseczno w tym zakresie.
Prognozowane nakłady finansowe na realizację zadań wymienionych w planie
na lata 2012-2018 wynoszą 198,7 mln zł.

