UCHWAŁA Nr 1 79 /XXlll /20l 2
Rody MiejskiejSierpco
z dnio 30 morco 2012r.

W

sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Społki
,,EMPEGEK" w Sierpcu

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz U nr 142 poz. 1591 z 2oo1 roku z póŹniejszymi zmianami), oraz art.21 ust. 4 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz U Nr 72 poz. 747) _ Rada Miejska sierpca uchwal, co następuje :

s1
Uaktualnia się ''Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki
''EMPEGEK'' w Sierpcu o zapisy
zawańe w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

s2
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian'

s3
1

.

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Uzędowym WojewódŻwa

Mazowieckiego
w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr 179tXXlll12012
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 30.03.2012r.

w 2012

roku planowane wykonanie pzedsięwzięć rozwojowo - modernizacyjnych
z zakresu:
1. Zbiorowego

Lp.
1

2
3

4

zaopatzenia w wodę'

Nazwa zadania

Przewidywane
dłuqościsieci w mb

Sempołowskiei
H. Brodateoo
lnstalatorów
Spinki wodociąowe
pomiędzy ul. Kolejową
i Sempołowskiei

Nakłady finansowe
(w z0

60
50
190

140.000,00

'130

Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej przeznaczonej do zasilania
zabudowy mieszkalnej przy ul. Dworcowej na wysokości PRD w Płocku SA..
2' Zbiorowego odprowadzania ścieków.

Lp.

1

2
3
4

Nazwa zadania
Ul. Dworcowa - po terenach byłego
PKP - wzdfuż ulicy do SkrŻyżowania
z ul. Konstvtucii 3 Maia
staszica - dokończenie
Zlewnia ul' Piastowskiej pomiędzy
ul. Świetokrzvską a Mieszka l-go
Mieszka l-qo - zlewnia

Płzewidywane
długościsieci w mb
440

Nakłady
finansowe
(wzł)
230.000,00

600
600

2.030 000,00
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