
Projekt

z dnia  13 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych w latach 2017 – 2019”

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Gminy Siedlce uchwala , co 
następuje:

§ 1. 
W Uchwale Nr XXIX/248/2016 Rady Gminy  Siedlce z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2017 – 2019” załącznik 
„Aktualizacja planu  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na  2017” 
otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Siedlce.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Konieczność opracowywania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2017r. poz. 328/ - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Siedlcach opracowało aktualizację planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/340/2016 Rady Miasta
Siedlce z dnia 16 grudnia 2016r.

Plan spełnia wymogi określone w art. 21 ust. 2 wyżej powołanej ustawy. Propozycja nowego wieloletniego planu
uwzględnia potrzeby rozwojowe zgodne z kierunkami rozwoju miasta Siedlce i gminy Siedlce określonymi
w „Strategii Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku" oraz w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Siedlce ". Plan jest
zgodny również z ustaleniami zawartymi w zezwoleniach wydanych Spółce na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Prezydenta Miasta Siedlce i Wójta Gminy
Siedlce.

W roku 2017 planowane było wykonanie zadań o wartości 7 882 000 zł.

Źródłem finansowania są środki własne.

W związku z :

1.Wynikami przetargów na zadania objęte w planie tj. poz. planu nr 11, 13, 15, 33, 36, 51 i 54 uległy zmianie
faktyczne długości zaprojektowanych sieci w planie kolor czarny ilości planowane, kolor czerwony ilości
faktyczne wg projektu , co miało odzwierciedlenie w wartościach poszczególnych zadań wzrost wartości,
suma w przetargu w poz 6, 55, 56, i 86 tj sieci wod-kan z odtworzeniem nawierzchni w ul. Łukasińskiego
i Plantowej była zgodna z wartością planowaną - /jedno postępowanie przetargowe/.

2 . Realizacją nowych zadań drogowych tj:

a/ Budową kanalizacji deszczowej dla Liceum im. Żółkiewskiego poz. 95

b/ Budową kanalizacji deszczowej w ul. Stokrotki poz. 96

c/ Przebudową sieci wod.-kan.- w ul. .Kilińskiego poz. 97

d/ Modernizacją ul. 3-go Maja –wymiana wodociągu poz. 8

e/ Modernizacją ul. Poniatowskiego- sieć wodociągowa ul. Bema-Poniatowskiego poz 24

f/ Nawierzchnia w ul. Pięknej Iganie Nowe- sieci wod- kan poz 102 i 103

3.Koniecznością realizacji zadań dodatkowych nie przewidzianych w zatwierdzonym planie tj.

a/ budowa ogrodzenia Sekuła I poz. 88

b/ wymiana wodociągu w ul.. Leopolda Staffa – duża awaryjność poz. 5

c/ dokończenie sieci wod.-kan. rejon ul. Leśnej poz. 89 i 90

d/spinka wodociągu ul. Aleksandrowska poz. 91

e/współudział w budowie wodociągu w ul. Motocyklowej poz. 92

f/ renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Składowej /rejon obwodnicy/ poz. 94

g/ dokończenie monitoringu sieci wodociągowej –miasto poz. 98

h/modernizacja układu zasilania przepompowni ul. Daszyńskiego poz. 99

i/ kanał sanitarny ul. Lawendowa Stok Lacki Folwark poz. 104

4.Przesunięciem terminu zakończenia budowy kanału sanitarnego w ul. Drobika 50% wartości zadania
sfinansowane zostało w 2017r. poz. 93

5. Ograniczoną ilością środków finansowych oraz wygórowane ceny w przeprowadzanych przetargach
przesunięte zostały na 2018r. zadania :

a/ sieć wod. - kan. Bazy ul. Magazynowa poz. 16 i 52

b/ sieć wod.-kan. ul. 9KDD i 11 KDD rej ul. Starowiejskiej poz.17 i 62

c/ sieć wod.-kan. ul. 5KDL rej ul. Garwolińskiej po. 19 i 61
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d/ kanał sanitarny ul. Sosnowa poz.57

e/ kanał deszczowy w ul. Łukowskiej /brak realizacji nawierzchni drogi/ poz.83

f/ renowacja kanału deszczowego w ul. Sokołowskiej poz. 85

g/ wodociąg w ul. Łosickiej Pruszyn / w związku z planowaną modernizacją drogi / poz.34

h/ wodociąg do ZENTIS ul. Siedlecka Żelków Kolonia – w 2017 r. zostanie przeprowadzony przetarg poz 36

6. Z uwagi na to, że zakończenie robót związanych z wykonaniem zatoki eksploatacyjnej przy przepompowni dla
kan. san. w ul. Plantowej która znajduje się w ciągu realizowanej Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce etap
III oraz wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Łukasińskiego zakończenie w/w zadań przesunięto na 2018r. ,
wstrzymano płatność 30% wartości całej inwestycji tj. poz 6, 55, 56 i 86

W związku z powyższym po aktualizacji planu planowana wartość zadań na 2017 r. wynosi

7 671 527 zł

Przedkładany plan ma na celu zapewnienie właściwego świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Siedlce.
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