
UCHWAŁA NR VI/57/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-
2021”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 
(t. j. Dz. U. z 2028 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.              
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1152 z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala:

§ 1. 

Zmienić Uchwałę Nr XLII/485/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 
2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-
2021” w ten sposób, że nadaje się nową treść punktowi III podpunkt 2 oraz punktowi V tegoż 
„Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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Załącznik do uchwały Nr VI/57/19

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 1 marca 2019 r.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH  LATACH

2. Gospodarka ściekowa

W ramach przedsięwzięć rozwojowo - modernizacyjnych w zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków niezbędna będzie kontynuacja działań mających na celu ograniczenie ilości dopływających na 
oczyszczalnię wód opadowych i infiltracyjnych, co powinno obniżyć koszty oczyszczania ścieków.

Rok Przedsięwzięcie
2018 - modernizacja urządzeń sieci kanalizacyjnej

2019 - modernizacja urządzeń sieci kanalizacyjnej,
- roboty odtworzeniowe i modernizacyjne na obiektach

2020 - modernizacja urządzeń sieci kanalizacyjnej
- roboty odtworzeniowe i modernizacyjne na obiektach

2021 - roboty odtworzeniowe i modernizacyjne na obiektach

V.   NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2018-2021

W tabeli przedstawiono strukturę nakładów inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne grupy zadań (w 
tys. zł):

Grupa Zadanie 2018 2019 2020 2021 Razem
2018-2021

1. Roboty na sieci wodociągowej 950 950 950 930 3780
2. Roboty na sieci kanalizacyjnej 50 200 350 - 600

3. Roboty odtworzeniowe                      
i modernizacyjne na obiektach - 30 170 260 460

Razem 1 000 1 180 1 470 1 190 4 840

Grupa 1. Nakłady w tej grupie zostaną skierowane na działania związane z odtworzeniami najbardziej 
awaryjnych sieci, a także wymianę i budowę sieci w obszarach realizowanych inwestycji gminnych. Takie 
działanie umożliwia kompleksową wymianę infrastruktury a w niektórych przypadkach koordynację prac, 
optymalizującą koszty realizacji.

W ramach powyższych działań przewidziano, między innymi, wymianę wodociągu azbestocementowego 
na odcinku pomiędzy Bełkiem i Stanowicami.

Pozostałe działania w ramach grupy dotyczą rozbudowy i ulepszania systemu monitorowania parametrów 
wody.

Grupa 2. Całość nakładów inwestycyjnych w ramach tej grupy przeznaczona jest na odbudowę 
istniejących kanałów, będących w złym stanie technicznym. Największym zadaniem jest realizowana 
wymiana sieci na osiedlu „Familoki” w Czerwionce.

Grupa 3. W grupie tej ujęto te zadania, które dotyczą obiektów i urządzeń wodociągowych                      
i kanalizacyjnych. Przewidziano, między innymi, nakłady na oczyszczalnię ścieków i SUW Palowice.

Spółka planuje również nakłady na odtwarzanie i rozwój majątku niestanowiącego ww. urządzeń, 
a niezbędnego do realizacji jej podstawowych działań, tak jak to opisano w rozdziale dotyczącym 
finansowania planowanych inwestycji.

Poprzez realizację planowanych zadań staramy się, na miarę niezbędnych potrzeb i posiadanych 
możliwości finansowych, modernizować zaplecze techniczne tak, aby sprostać ciągle rosnącym 
standardom obowiązującym w branży wodno-kanalizacyjnej.

Będąc przedsiębiorstwem usługowym jesteśmy zobligowani do tego, aby jakość świadczonych usług 
satysfakcjonowała naszych odbiorców. Wymiana zużytego i przestarzałego sprzętu oraz zakup 
niezbędnych urządzeń do prowadzenia konserwacji, remontów i usuwania awarii ma na celu zapewnienie 
właściwego poziomu usług, sprawnego działania ekip remontowych jak i całego przedsiębiorstwa, a tym 
samym zwiększenie jego efektywności.
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