
UCHWAŁA Nr 419lLxl2014
Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie: uchwalenia aneksu do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Spółki ''EMPEGEK'' w Sierpcu

Na postawie ań' 18 ust' 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoŻądzie gminnym (tj' Dz U
z2013 poz' 1591 z pÓŻniejszymi zmianami)' oraz ai. 21 ust' 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym Zaopatrzeniu W Wodę i zbiorowym odprowadzeniu ściekÓW (tj' Dz. U' z2a06, Nr 123 poz.
858 ) 

_ Rada Miejska Sierpca uchwala co następuje :

s1
Zatwierdza się Aneks do ,,Wieloletniego p|an rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Społki ,,EMPEGEK''
w Sierpcu o zapisy zawańe w załączniku do niniejszej uchwały.

s2
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian '

2

1. Uchwała podlega ogłoszeniu W
Mazowieckiego
Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14

Dzienniku Urzędowym Województwa

dni od dnia ogłoszenia.

s3

"Rl''vęi'#Sńil:"
Marekćńr{@wski



Załącznik
do uchwały Nr 419lLXl2O14

Rady Miejskiej Sierpca
Z dnia 26.03.2014.

H"r"il,::.ffi"njo;l,"sJ:no*unu wykonanie przedsięwzięć rozwojowo

1. Zbiorowego zaopaIrzeni.a w wodę w 2014 roku W następujących ulicach nałączną kwotę 22B.oOo zł w tym:

a) Wykonanie projektÓw budowlanych sieci wodociąowych W następującychulicach na łączną kwotę 47 'OOO'zł:

', iJiffe 
sieci wodociąowej w następujących ulicach na łączna kwotę

, 
i[::,#"n" 

odprowadzania ścieków w latach 2O14-2015 następujących

a) Vl/ przypadku. otrzymania dofjnansowania z Funduszu Spójności pIanuiesię budowę sieci kanalizacji sanitarnej * nuŚ;ń;ią"y"ńri', 
* ylql luJę

Lp. Nazwa zadania
Konl"da Mazońckbso
I 150 mm
BdesłaW'ćńloEreso
I.]10 mm

Przewidywane-
dłuqości sieci W mh

Nakłady finansowe
(w zł)

10.000,00

23.000,00
--_-

14.OOO,OO
--. --. --- -- _ _-i

47.000,00 i

1 50

110

65

225

2

3
Jana PaWła ll (ll odnoga)
Ó '1 '10 mm

Łącznie

Nazwa zadania
i sieci w mb

Nakłady finansowe

iłłn' Rogoanel ż ul' spokq.n-ą

110 mm 97 000,00
Budowa przyłączy wodociągowych
w-ui. Armii Krajowej do poslsji nr
1 8,20,22,24,26,28, 30, 32 oraz ul.

't 8't.000,00



Nazwa zadania Przewidywane
długości sieci

wmb
Bolesława Chrobrego

Pozostałości u|' Krasickiego' Miłobędż'lej
i Zremowita

750.000,00

b) Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego za kwotę .150.000,00 zł na
modern izację M iejskiej O czy szczalni Scieków' gdzie bĘdą uwzg'lęo n ionL
nowe potrzeby roŻbudowywanego oddziału Brówar Kaiztelun ń'śl"rp.u
Carlsberg Polska SA, a także okreś|enie mozliwoścj uzyskania 

"n"óiiodnawialnej na obiekcie oczyszczalni.
Na. sfinansowanie powyzszych działań składać się będą środki własneSpółki oraz dofinans?::l':" .' Funduszu spoJilosi;i '* piuno*"nł
wysokości około 2'05B.000.00 zł

NIczĄcY


