
UCHWAŁA Nr 304/XL12013
Rady Miejskiej Sierpca

zdnia2T marca 2013 roku

W sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki
,,EMPEGEK'w Sierpcu

Na postawie ań. 'l8 ust' 2 pkt 15 ustalvy z dnia 8 marca 1990 roku o samoządzie gminnym
(tj. Dz U z 2001 'nr 142 poz' 1591 z poźniejszymi zmianami), oraz ań'' 1 ust. 5 ustawyzdnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzenil w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (tekst jedno|ity Dz' U. z 2006' Nr 123, poz' 858 z poźn. zm') - Rada Miejska
sierpca uchwala co następuje :

s1

Uaktualnia się ,,Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo -
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Społki ,,EMPEGEK'' w Sierpcu o zapisy
zawańe w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
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Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian '

2.

1. Uchwała podlega
Mazowieckiego
Wchodzi w zycie po

s3

ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa

upływie 14 dnl od dnia ogłoszenia.

PRZEWOT) lcZĄcY
RADY i\ SKIEJ

Marck Cltr:ą/ny'ski



Załącznik nr 1

do uchwały Nr 304/XL/2O13
Rady Miejskiej Sierpca

Z dnia 27 marca 2013 roku

w 2013 roku planowane wykonanie przedsięWzięó rozwojowo - modernizacyjnych
z zakresu"

1 ' Zbiorowego zaopatrzenia W Wodę W następujących ulicach na łączną kwotę
222'000 zł W tym:

a) Wykonanie projektóW budowlanych sieci wodociągowych W następujących
ulicach na łączną kwotę 40'000 zł:

b) Budowa Sieci Wodociągowej W następujących ulicach na łączna kwotę
177,000 zł

c) Wykonanie projektu budowlanego remontu przyłączy wodociągowych
posesji przy ul. Armii Krajowej Nr 18,20,22,24,26,28,30 i32orazprzy
ul' Dworcowej nr 22, i 24 za łączną kwotę ok. 5.000 zł'

Lp. Nazwa zadania Przewidywane
dłuqości sieci w mb

Nakłady finansowe
(w złl.

I
Dworcowej W rejonie byłego
PRD ó 150 mm

350 8.000,00

2 Szpita|na ó'l50mm i1'l0 mm 300 10.000,00

3
Jana Pawła ll (odnoga) { 'l 'l 0
mm

bc 6.000,00

4
Przejście pzez ul' Piastowską
ó 150 mm

80 8.000,00

5
Spinka ul. Pogodna i Spokojna
ó 110 mm

155 8.000,00

Lp. Nazwa zadania Przewidywane
dłuqości sieci w mb

Nakłady finansowe
(w zł)

Dworcowej W rejonie byłego
PRD ó 150 mm

77.000,00

2 Dworcowa po PKP ó 11O mm 215 65.000,00

.1
Jana Pawła ll ( druga odnoga)
ó 110 mm

65 11.000,00

4
Piastowska ( pzejście po

teren je orwvatnVm) ó 1 'l60 mm
85 24.000,00



2' Zbiorowego odprowadzania ścieków w następujących ulicach na łączną
kwotę 4'055.000'00 zł

PRZEWoDNlcZĄcY

Lp. Nazwa zadania Przewidywane
długości sieci

wmb

Nakłady
finansowe

(w zł)

1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej po terenach
byłego PKP wzdłuż ul. Dworcowej do
skrzyżowania z ul' Konstytucji 3 Maja l 200
i 160 mm

495 263.000,00

2
Budowa rurociągu obejŚciowego na terenie
Miejskiei Oczvszczalni Ścieków Ó 500 mm

27 25.000,00

3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Płockiej l Sikorskiego (skanalizowanie ul.
Płockiej od ul. Pzemysłowej do końca
zabudowy oraz całej u|. Sikorskiego - kanały
sanitarne wraz z kanałem tłocznym i

pzepompownią ścieków f 'l25 mm, 160 mm.
200 mm

2085
1.786 000,00

4

Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej
na osiedlu za lorami w kierunku wsi Piaski

r zlewnia ul. Piastowskiej począWszy od
Mieszka l-go do końca zabudowy
O 315 mm, 200 mm, 160 mm

. zlewnia w ul. Targowei Q 200 mm,
60 mm

'1 180

627

1.971.000,00

Wykonanie projektu budowlanego sieci
kanalizacii sanitarnei w ul. Woiska Polskieqo 10.000,00


