
UCHWAŁA NR XLVI/398/2010  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 24 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 

z o.o. w Sandomierzu na lata 2010 - 2013. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /

tj. Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123,

poz. 858 z późn. zm. / Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się  wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.

z o.o. w Sandomierzu na lata 2010 - 2013 , stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Prezesowi

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

§ 3. Traci moc : 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą  w Sandomierzu jest

jednoosobową Spółkę Gminy Sandomierz. Spółka wystąpiła z wnioskiem o uchwalenie Planu rozwoju

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010 - 2013. Plan został

opracowany zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm./ . Plan

określa w szczególności :zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo –

modernizacyjne obiektów i urządzeń  Spółki w latach 2010 – 2013, przedsięwzięcia dotyczące

zaopatrzenia w wodę  oraz odprowadzania ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

oraz sposób finansowania planowanych inwestycji.W latach 2010– 2013 realizowane będą

w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadania dotyczące  :-

uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza,modernizacji

i rozbudowy ujęcia wody w Romanówce - podłączenie studni głębinowej nr 13 w Józefkowie, wymiany

lub remontu odcinków sieci wodociągowej ulegających częstym awariom ( w roku 2010 ok. 100 m

w rejonie ul. Trześniowskiej ), rozbudowy sieci wodociągowej umożliwiającej wykonawstwo przyłączy

( w roku 2010 ok. 800 m w rejonie ulic Kwiatkowskiego i Krakowskiej ), modernizacji urządzeń

wodociągowych i obiektów hydrofornii na Chwałkach   i  na  u jęciu wody w Romanówce

( opomiarowanie magistrali wodociągowej pod rzeką Opatówką , zakup pomp do falownika), budowy

trzech zbiorników zapasowych na wodę pitną o poj. 1000 m3 każdy, modernizacji i rozbudowy ujęcia

wody w Romanówce - podłączenie studni głębinowej nr 12 w Prusach, zakupu i montażu

przepływomierza elektromagnetycznego w oczyszczalni ścieków, rozbudowy składowiska osadu

ściekowego, rozbudowy sieci kanalizacyjnej umożliwiającej wykonawstwo przyłączy ( w roku 2010

ok. 300 m w rejonie ulicy Krakowskiej ), wymiany lub remontu odcinków sieci kanalizacyjnej

ulegającej częstym awariom (w roku 2010 ok. 250 m w parku " Piszczele ") Wieloletni plan rozwoju

i modernizacji urządzeń  wodociągowych i urządzeń  kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2010 – 2013 jest planem ambitnym

i realnym do wykonania, dającym dobrą perspektywę dla rozwoju miasta i przedsiębiorstwa.  

1) Uchwała Nr XXXIV/301/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie

zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Sandomierzu na lata 2009 - 2012. 
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