
U C H W A LA Nr XXIXl373/09 

Rady lVIiejskiej w Toszku 

z dnia 1 grudnia 2009 r. 


w sprawie : uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i l110demizacji urzqdzen 
wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych b~dqcych w posiadaniu 
REMONDIS Aqua Toszek sp. zo.o lezqcych na terenie Gminy Toszek 
na lata 2010 - 2014 

Na podstawie arU8 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 l11arca 1990 r. 0 sal110rzqdzie 
gmitU1ym! Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.·1591 z p6zn.zm.! oraz art. 21 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w 
/ Dz.U z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z pozn. zm. / 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

1.Wieloletni plan rozwoju i l110demizacji urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen 
kanalizacyjnych b~dqcych w posiadaniu REMONDIS Aqua Toszek spolka z ograniczonq 
odpowiedzialnosciq , polozonych na terenie Gminy Toszek na lata 2010 - 2014 , 
stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

2.Wykonanie uchwaly powierza siC( Bunnistrzowi Toszka. 

3.Uchwala wchodzi w zycie z dniel11 podjC(cia. 
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REMONDIS Aqua Toszek 

Sp61ka z ograniczon'l. odpowiedzialnosciq.. 

ul. Gomosl'l.Ska 2, 44-180 Toszek 

Wieloletni plan rozwoju i .modernizacji 

urztldzen wodocitlgowych i urzttdzen kanalizacyjnych 

.poloionych w granicach administracyjnych Gminy Toszek 

b\:dtlcych w posiadaniu REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0. 

na lata 2010 - 2014 

Plan rozwoju i modernizacji unqdzen wodociqgowych i urzqdzeri kanalizacyjnych. zostal 
opracowany zgodnie z art. 21 ustawy 0 zbiorowym zaopatneniu w wod~ i zbiorowym 
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858). 

Zarzqd Spolki 

Toszek wrzesien 2009 r. 
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1. INFORMACJA OGOLNA 

l.Podstawa opracowania planu 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i 

zbiorowym odprowadzaniu sciek6w REMONDIS Aqua Toszek sp6lka z 0.0. opracowala 

wieloletni plan rozwoju i modernizacji llrn\.dzen wodochy~owych i ~dzen kanalizacyjnych 

bQd<\.cych w jej posiadaniu. 

Niniejszy plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy okreslonymi w studium 

uwarunkowan i kierunk:6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Toszek 

przyjQtego Uchwal<\. nr XX 1259/08 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30.09.2008 r. a taki:e 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla miasta Toszek 

.poszczeg61nych solectw. 

Dodatkowo w zakresie gospodarki sciekowej niniejszy plan jest zgodny z koncepcj<\. 

gospodarki sciekowej na terenie miasta i gminy Toszek opracowan<\. przez UIZ<.\.d Miejski 

w Toszku. 

Waga tego planu polega na tym, ie b¢Zie mial on w przyszlosci bezposredni wplyw na 

poziomoplat za wod~ i scieki, stosowane przez REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0• 

. Co wiQcej, zgodnie z § 7, ust.1 pkt. 2 RozpoIZ<.\.dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 

czerwca 2006 r. w sprawie okreslenia taryf, wzoru wniosku 0 zatwierdzenie taryf oraz 

warunk6w rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wodQ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886) przy zatwierdzaniu taryf Rada Miejska w Toszku nie 

moze korygowac koszt6w, wynikaj<\.cych z inwestycji modernizacyjno - rozwojowych i 

ochrony srodowiska przedstawionych w planie modernizacji i rozwoju, bez odpowiedniej 

korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowi<\.ZYWania taryfy. 

Zgodnie z ustaw<\.plan ten okresla: 

planowany zakres uslug wodoci~owo-kanalizacyjnych 

przedsiQwziQcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczeg61nych latach 

przedsif(wzif(cia racjonalizuj<\.ce zuZycie wody oraz wprowadzanie sciek6w 

naklady inwestycyjne w poszczeg61nych latach 

sposoby fmansowania planowanych inwestycji 

i 

http:racjonalizuj<\.ce


2. Przedmiot przedsi~biorstwa sp6lki - rOdzaj i forma wlasnosci przedsi~biorstwa, oraz 

teren dzialania 

REMONDIS Aqua Toszek sp61ka z 0.0. z siedzibt\. przy ul. G6moslt\.skiej 2 w Toszku 

zawit\.Zana zostala aktem zalozycielskim w dniu 19.05.1998 r. sporzt\.dzonym w fonnie aktu 

notarialnego Repertoriurn "A" Nr 8203/98. 

Sp61ka powstala z przeksztalcenia istniejt\.cego od 1976 r. Zakladu Budzetowego 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej 

w Toszku Nr XXXIXJ313/98 z dnia 28.04.1998 r. i Uchwaly Zamtdu Gminy i Miasta 

Toszek Nr 290/98 z dnia 7.05.1998 r. 

Sp6lka dziala od 25.11.1998 r. na podstawie Postanowienia St\.du Rejonowego Wydzial VIII 

(. 	 Gospodarczy Rejestrowy z dnia 25.11.1998 r. RHB 15939NIIIINS Rej. H' 3053/98. 

Obecnie Sp6lka rna nadany nr rejestracyjny KRS 0000041083 przez St\.d Rejonowy w 

G1iwicach X Wydzial Gospodarczy. 

Obecnie Sp6lka dziala jako podmiot publiczno - prywatny 0 nastC(pujt\.cej strukturze kapitalu 

- udzialowego: 

50% udzia16w w kapitale zaldadowym posiada Gmina Miasto Toszek 

50% udzial6w w kapitale zaldadowym posiada REMONDIS Aqua sp. z 0.0. z siedzibt\. W 

Warszawie 

Dzialalnosc gospodarcza prowadzonajest w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 15 wrzesnia 

2000 r. - Kodeks Sp61ek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz.l037 z p6z. zm.), ustawy z dnia 


20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r. poz. 43 z p6fu. zm.) 


oraz obowit\.zuj t\.ce przepisy prawa bilansowego i podatkowego. 


W zakresie gospodarki wodno - sciekowej Sp6lka prowadzi dzialalnosc na podstawie 


Decyzji nr GK-6431/0112003 zdnia 19.11.2003 r. 

Sp6lce nadano numery identyfikacyjne : 

1. REGON 276247063 zaswiadczenie z dnia 01.12.1998 r. 

2. NIP 	 969-11-63-412 decyzja z dnia 10.12.1998 r. 

Kapital zakladowy sp61ki wynosi 4.910.000 zl i dzieli siC( na 9820 udzial6w po 500,00 zl 

kazdy. 



Przedmiotem dzialalnosci Sp61ki jest: 


zarzfldzanie nieruchomosciami mieszkalnymi i niemieszkalnymi 


pob6r i uzdatnianie wody 


dzialalnosc uslugowa w zakresie rozprowadzania wody 


odprowadzariie sciek6w 


uslugi sanitame i pokrewne 

wyw6z smieci i odpad6w 

wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i 

wentylacji oraz instalacji elektrycznych budynk6w i budowli 

wykonywanie rob6t og61nobudowlanych 
r· 	 wykonywanie rob6t og61nobudowlanych w zakresie obiek:t6w liniowych 

wykonywanie rob6t og61nobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiek:t6w liniowych 

wykonywanie rob6t og6lnobudowlanych w zakresie obiek:t6w inZynierskich 

- budowa dr6g kolowych i szynowych 


zakladanie stolarki budowlanej 


wynajem sprz«tu budowlanego i bllm\.cego z obslugt\. operatorskt\. 


Sp61ka mote prowadzic swojfl dzialalnosc na terenie calego kraju. 

3. Zakres using wodoci\gowo - kanalizacyjnych 

Uchwalfl Nr XXXV/356/06 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 kwietnia 2006 r. 


zatwierdzony zostal Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciek6w, obowiflZUjflcy 


na terenie Gminy Miasta Toszek. 


Z niniejszego dokumentu wynika zakres swiadczonych uslug wodociflgoWO 

kanalizacyjnych przez REMONDIS Aqua Toszek sp6lka z 0.0. a w szczeg61nosci: 


dostarczanie z sieci wodociflgowej b«dflcej w posiadaniu sp6lki , wody odbiorcom na 

podstawie zawartej z nimi umowy, w spos6b ciflgly i niezawodny 0 wymaganym 

cisnieniu oraz odpowiedniej jakosci, zgodnie z obowiflZUjflcymi w tym zakresie 

przepisami 

zapewnienie sprawnosci technicznej sieci wodociflgowej 

prowadzenie prawidlowej eksploatacji sieci wodociflgowej wraz z cz~scit\. przyl<\.Cza 

do zaworu g16wnego za wodomierzem, oraz \\')'konywanie na sw6j koszt niezb~dnych 



napraw cz~sci przyhtcza z wyj<ttkiem usuwarua uszkodzefl powstalych z winy 

odbiorcy wody 

montowanie na przy1<tczu na koszt sp6lki wodomierza a talae jego kontrola oraz 

legalizacja 

zapewnienie prawidlowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z c~sci<t przy1<tcza 

b~d<tcego ~ posiadaniu sp6lki wraz z wykonywaniem ci<tZllcych na sp6lce napraw 

kontrolowanie odprowadzanych sciek6w pod wzgl~dem ich zgodnosci z 

obowil:\.zujl:\.cymi nonnami na studzience rewizyjnej stanowil:\.cej granic~ podzialu 

pomi~dzy dostawcl:\. sciek6w a sp61kl:\. 

dokonywanie odci~cia wody lub zamykanie przyll:\.cza kanalizacyjnego w przypadkach 

ustalonych w art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w 

wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w. 

uzgadnianie w tenninie 14 dni od daty zlozenia wniosku, dokumentacji teehnicznej 

nowych przyll:\.czy 

prowadzenie rozliczen z odbiorcami ilosci zuZytej wody i ilosci odprowadzanych 

sciek6w w oparciu 0 zatwierdzone taryfy cen i stawek opIat 

zalatwianie reklamacji 

4. Charakterystyka infrastruktury wodoci~gowej 

Sp6lka zajmuje si~ utrzymaniem i eksploatacjl:\. 5 uj~c wody ( Toszek. Paczyna, Kotulin, 

PluZniczka, Sam6w ) i 10 ukladami sieei wodoci~owej obejmujl:\.cymi swym zasi~giem teren 

calej gminy Toszek tj. miasta i 14 saleetw, z czego 4 uklady sieci wodoci~owej zasilane sl:\. 

wodl:\. kupowanl:\. od innych dostawc6w prowadz<tcych dzialalnosc poza terenem Gminy 

Miasta Toszek. 

5. Charakterystyka infrastruktury kanalizacyjnej 

Sp6lka zajmuje si~ utrzymaniem i eksploatacjl:\. oczyszczalni sciek6w i sieci kanalizacyjnej 

obejmujl:\.cej swym zasi~giem ZW8.lt.l zabudow~ miasta Toszek (bez osiedla Oracze) oraz 

cz~c solectwa Pawlowice. 

Kanalizacja sanitarna i og6lno splawna - scieki bytowe z miasta Sl:\. odprowadzane do 

oczyszczalni . sciek6w zlokalizowanej przy uL Boguszyckiej w Toszku systemem 

grawitacyjnym, natomiast z solectwa Pawlowice grawitacyjno - cisnieniowym. Og61na 

dlugosc sieci kanalizacyjnej wynosi 17.250 mb, w tym: 

- kolektory kanalizacji og61nosplawnej 5.220 mb 

- kolektory kanalizacji sanitarnej 11.240 mb 

- przykanaliki 790 mb 



Wi~kszos6 kolektor6w kanalizacyjnych zbudowana zostala w okresie mi~dzywojennym. 

Kolektory wykonane Sl:\. z kamionki, rur betonowych a takZe wymurowane z cegly. Studnie 

rewizyjne na sieci a takZe na przykanalikach wykonane z rur betonowych z zeliwnymi 

wlazami kanalowymi. 

W lipcu 2007 r. Sp6lka oddala do eksploatacji nowo wybudowanl:\. oczyszczalni~ sciek6w 0 

przepustowosci dobowej 1.100 m31dob~. Oczyszczalnia posiada przepustowosc zapewniajl:\.cl:\. 

przyj~cie sciek6w z nieskanalizowanej cz~sci miasta Toszek oraz z solectw Sarn6w, 

PIUZniczka, 'Boguszyce, Pisarzowice i Ciochowice. 

II. 	 PRZEDSI~WZIF;CIAROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W LATACH 

2010 -2014. 

1. Gospodarka wodoci:tgowa 

Praktycznie caly obszar Gminy Toszek jest uzbrojony w siec wodocil:l.gowl:\..Wyjl:\.tek 

stanowi~pojedyncze nieruchomosci macznie oddalone od zwartej zabudowy. Uj~ie wody w 

Toszku oraz zwi~a z nim infrastruktura wniesionazostala na maj~tek Sp6lki w zamian za 

udzialy w kapitalezakladowym sp6lki, a pozostale sieci i stacje wodocil:l.gowe ZaIZl:\.dzane 

przez Sp6lk~ stanowiSe.wlasnosc gminy Toszek. 

Wszyscy potencjalni odbiorcy wody majSe. mozliwosc przylSe.czenia si~ do istniej~cej sieci 

wodocil:l.gowej. 

Infrastruktura wodocil:l.gowa na terenie gminy Toszek budowana byla w r6mych okresach i 

j wykazuje na dzien dzisiejszy znacmy stopien zuZycia zar6wno fizycmego jak i 

technologicmego. Powoduje to koniecmosc ponoszenia znacmych naklad6w finansowych na 

te skladniki maj~tkowe w ko1ejnych latach dzialalnosci. W okresie obj~tym niniejszym 

planem realizowane b«d~ tylko najniezb«dniejsze inwestycje, pozwalajSe.ce na dostarczanie 

odbiorcom, produktu odpowiadajl:\.cego normom jakosciowym. Plan zawiera taki zakres 

inwestycji ktory moZliwy jest do uniesienia od strony finansowej zarowno przez Sp6lk~ jako 

podmiot wladajSe.cy infrastrukturq, jak i przez Gmin~ obligowanl:\. do tych dzialan przez 

obowi~jl:\.ce przeplsy. Jednak:Ze naczelnym wyznacznikiem poziomu naklad6w 

inwestycyjnych jest poziom cen na swiadczone usrugi, akceptowany przez odbiorc6w tych 

usrug. 

Priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie zaopatrzenia w wod~ sSe.: 

http:obowi~jl:\.ce
http:wladajSe.cy
http:pozwalajSe.ce
http:zapewniajl:\.cl


( 

Wdrozenie systemu inforrnacji przestrzennej GIS dla obszaru zasilanego z uj~cia 

wody w Toszku tj. miasta Toszek oraz solectw Boguszyce, Ciochowice, Pisarzowice. 

Wdrozenie systemu monitoringu produkcji wody dla ww. obszaru 

W drozenie systemu inforrnacji przestrzennej GIS dla pozostalego obszaru Gminy 

Toszek. 

budowa sieci wodoci~owej z Toszka do Sarnowa umozliwiajtl,.cej wyltl,.czenie z 

eksploatacji uj~ia wody w Sarnowie 

budowa sieci wodoci~owej w obr~bie uHcy Milej w Toszku 

budowa sieci wodoci~owej w obr~bie ulic Twardowskiego i Guttmana w Toszku 

budowa sieci wodoci~owej przy ulicy Kolejowej i u1. Henkla w Kotulinie 

wymiana agregatu pr<\.dotw6rczego na uj~iu wody w Toszku 

montaZ agregatu pf<\.dotw6rczego na ujt(ciu wody w Paczynie 

montaZ agregatu pr<\.dotw6rczego na uj~iu wody w PluZniczce 

budowa nowej studni glt(binowej i likwidacja 2 studni glt(binowych ujt(cie wody w 

Kotulinie 

NiezaleZnie od dzialaiJ. priorytetowych sp6lka prowadzi6 bt(dzie dzialania majtl,.ce na eelu 

racjonalizacjt( zuZycia wody. Zadania te om6wione zostall<\. w dalszej czt(8ci niniejszego 

opracowania. 

2. Gospodarka sciekowa 

Gospodark<\. sciekow<\. objt(ty jest tylko niewielki fragment Gmin,y Toszek. Praktycznie w sie6 

kanalizacyjn<\. wyposawne jest tylko miasto Toszek bez Osiedla Oracze oraz cZt(sc solectw 

Boguszyce i Pawlowice, co powoduje, ze w kolejnych latach bt(d<t ponoszone wysokie 

naklady inwestycyjne na rozbudowt( infrastruktury finansowane g16wnie z budZetu Gminy i 

srodk6w pomocowych. 

Do priorytet6w w zakresie gospodarki sciekowej naleZ<\.: 


budowa kanalizacji na osiedlu Oracze w Toszku i w solectwie Sarn6w 


budowa kanalizacji w ci~ u!icy Milej w Toszku 


budowa sieci kanalizacyjnej w obrt(bie ulic Twardowskiego i Guttmana w Toszku 


http:majtl,.ce


Ill. PRZEDSI~WZI~CIA RACJONALIZUJACE GOSPOD~WODNO 

SCIEKOWA 

1. Racjonalizacja zUZycia wody 

W zakresie gospodarki wodnej najwh~kszym problemem s<\. straty wody na starych 

sieciach wodochy~owych. Dotyczy to w szczeg6lnosci sieci tranzytowej i rozdzielczej 

dostarczaj<\.cej wod~ z uj~cia w Toszku, a taki,e siec wodochl,gowa w solectwie 

Boguszyce, Ciochowice i Pisarzowice wybudowana i oddana do uzytku na przelomie 

lat 70 i 80 - tych. 

W celu ulepszenia proces6w poboru wody i obnizenia poziomu strat wody spalka 

( zamierza: 

zainstalowac dodatkowe studnie wodomierzowe na sieciach tranzytowych w Toszku 

Boguszycach, Ciochowicach i Pisarzowicach. 

cyklicznie dokonywac wymiany UIZl:\.dzeii pomiarowych u odbiorc6w 

- wymienic uszkodzone i zainstalowac na sieciach dodatkowe zasuwy strefowe 

umoZliwiaj<\.ce w przypadku wy8t<lPienia awarii wyl<\.czenie z eksploatacji tylko 

niewielkich odcink6w sieci 

- zabezpieczyc siee hydrantow<\. zakr~tkami stoZkowymi z kluczem specjalnym 

2. Racjonalizacja wprowadzania sciek6w do urzlldzen zbiorczych 

Dzialania racjonalizuj<\.ce gospodark~ sciekow<\. zwi<\.Z8fle S<\. przede wszystkim z 

budow<\. nowych kolektor6w sanitamych na terenie miasta Toszek jak i przyleglych solectw 

wchodz<tcych w sklad Aglomeracji Toszek (w ramach Krajowego Programu Oczyszczania 

Sciek6w Komunalnych). 

IV. ZAPOTRZEBOWANIE KAPITALOW I tRODLA FINANSOWANlA 

INWESTYCJI W LA TACH 2010 - 2014 

Zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i odprowadzanie sciek6w stanowi dzialalnosc maj!\.c<\. 

charakter monopolu naturalnego, kt6ry nie podlega regulacji rynkowej i wymaga 

oddania si~ regulacji organu reguluj<\.cego, kt6rym jest Rada Miejska. 

Dlatego tak wainym staje siy uchwalenie niniejszego planu, gdyz wskazane w nim 

ir6dla finansowania ,b¢!\. determinowaly poziom oplat za wodQ i scieki, a 

http:racjonalizuj<\.ce
http:umoZliwiaj<\.ce


bezposrednio kalkulacjl( pOZlOmU niezbl(dnych przychod6w. Przyjl(cie planu daje 

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z 0.0. prawo do wprowadzenia koszt6w zwiqzanych z 

realizacja inwestycji (odpisy amortyzacyjne, podatek ad nieruchomosci, adsetki od 

zaci~l(tych kredyt6w, splata rat kapitalowych ponad poziom amortyzacji) do kalkulacji 

taryf, bez mozliwosci ich korygowania na etapie zatwierdzania taryf. Dopiero podjl(cie 

"Uchwaly" zmieniaj~cej plan stanowic moze podstaw~ do skorygowania taryfy. 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i 

zbiorowym odprowadzaniu sciek6w, przedsi~biorstwo wodoci~owo - kanalizacyjne 

realizuje inwestycje w szczeg6lnosci: 

ze srodk6w wlasnych 

(.. ze Srodk6w fmansowych pochodz4,cych z· budZetu Gminy 

z kredyt6w i p0Zyczek 

z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucji dysponuj~ce srodkami 

fmansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony srodowiska 

Oznacza to, Ze do podstawy ustalania oplat moZna wpisac tylko wlasne wydatki 

. inwestycyjne, oraz inwestycje rea1izowane z kredyt6w i potyczek zaci~~tych 

. i splaconych przez sp6lk~ oraz zwi~kszenie koszt6w z tytulu podatk6w i oplat. 

Dodac w tym miejscu . nalety, Ze zaci~f(cie kredytu gospodarczego wittte si~ z 

ustaleniem znacznie wyZszej stopy odsetkowej, Oraz wyZszych prowizji i oplat za 

urochomienie linii kredytowej, co wprost przeklada si~ na wy7:szy poziom koszt6w 

dzialalnosci i wyZszy planowany poziom niez~ych przychod6w z ni~ zwi!tZWlych. 

SpOlka prowa~ polityk~ ochrony interes6w odbiorc6w uslug planuje wydatki 

inwestycyjne przede wszystkim na poziomie odpis6w amortyzacyjnych, kt6re stanowi'\. 

obligatoryjn'\. skladow~ koszt6w taryfy oraz s'\. iI6dlem generuj~cym nadwyZki 

finansowe w sp6lce, a takZe w oparciu 0 srodki pozyskane w procesie prywatyzacji Sp6lki 

tj. pochod~ce z podwyZszenia kapitalu zak1:adowego i obj~cia nowo utworzonych udzial6w 

przez inwestora strategicznego REMONDIS Aqua sp. z 0.0. 

G16wny strumien srodk6w pieni~i.nych na zaplanowane w niniejszym opracowaniu 

inwestycje, pochodzic b~ie z budZetu gnuny Toszek, co jest podyktowane 

zminimalizowaniem koszt6w przenoszonych na taryfy. 

W poruzej zamieszczonych tabelach. przedstawiono harmonogramy realizacji 

przedsi~wzi~c inwestycyjnych w zakresie rozwoju urz'ldzen wodociqgowych, Ufm.dzefi 



kanalizacyjnych i pozostalych inwestycji wraz ze wskazaniem poziomu naklad6w 


:z.rodel finansowania. 


W kolumnach "Srodki wlasne" wskazano srodki pieni~ine wygenerowane przez Spolk~. 


W kolumnach "Srodki 

budzet gminy. 

Gminy" uj~to wszystkie z.rodla pozyskiwania kapitalu przez 

Tabela nr 1 - Naktady na infrastruktur~ wodoci~ow'l i kanalizacyjn'l 

wielkosc naklad6w uj~to w kwotach netto 
-

Miejsce 
Podmiot Wplyw

Naldady finansuj~cy Okres 
na taryf~

L.p realizacji Zakres rzeczowy iuwest. realizacj~ realiza w2010... 
zadania 

wzt inwestycji cji wzt 

Siec 
Spolka - srodki 

wodoei~owa 
Budowa sieci wodoci~owej z podwyzszenia 

l. w obr~bie uliey Milej w 45000,00 kapitalu 2010 0,01
wToszku 

Toszku zakladowego 
Budowa sieci wodoci~owej S polka - srodki 

Siec w obr~bie ulic z pod">'yZszenia 

2. 
wodoci~owa Twardowskiego i Guttmana 190 000,00 kapitalu 2010 0,04 
wToszku wToszku zakladowego 

Spolka - srodki 
Siec Budowa kanalizaeji z podwyzszenia 

3. 
kanalizacyjna grawitacyjnej wraz ze 46 000,00 kapitalu 2010 0,02 
Toszek ul Mila studzienkami zakladowego 

Budowa Sp61ka - srodki 
kanalizacji Budowa kanalizacj i z podwyzszenia 

4. Toszek u1. grawitaeyjnej wraz ze 215 000,00 kapitaru 2010 0,08 
Guttmana i studzienkami zakladowego 
Twardowskiego 
Budowa Budowa lokalnej 

5. 
oczyszczalni w oczyszczalni seiek6w 0 300 000,00 Gmina Miasto 2010 0,00 
Pniowie przepustowosci 25 11l3/dob~ Toszek 

Budowa Budowa lokahlej 300 000,00 Gmina Miasto 2010 0,00 
6. oczyszczalni' w oczyszczalni sciek6w 0 Toszek 

Kotliszowicach przepustowosci 25 m3/dobt( 

Siec 
Budowa sieci wodoci~owej

7. wodoci~owa 300 000,00 Gmina Miasto 2010 0,00 
Paczyna 

Paczyna - Wrzosy 
Toszek 

I 

Siec Spolka
wodociagowa Budowa sieci wodoci<t£owej kapital wlasny 

8. Toszek, do budynk6w przy ul. 20000,00 zl 20% 2011 0,00 
I Pisarzowice Toszeckiej w Pisarzowicach Kupital obey 

\ 

80% 



---

---

---

---

--

1Siec 
\ 9. 1 sieci wodocia2:owei 1 \I 

2011 

\ w Kotlllinie I\v KotuHnie 

1 
I \ przy ul. Henkla i Kolejowej' 80.000,00 Gmina Miasto 

Toszek 
; 

Siec Spolka
wodociagowa 
 2012 

Toszek 


kapital wlasny 75 000,00 
20%

Budowa studni
Boguszyce, Kapitalobcy

wodomierzowych szt.5 10. 
Ciochowice, 80% 

Pisarzowice 


Siec Budowa sied wodociq.,gowej 2010 
wodociagowa 

Gmina Miasto 
z Toszka do Sarnowa 20111000000,00 Toszek

11. umozliwiajqcej wylqczenie z 

Sarnow 

Toszek

eksploatacji uj!(cia wody w 

Samowie 


Budowa Realizacja inwestycji 
kanalizacji w 
 budowa kanalizacji 

obr!(bie osledla 
 sanitamej grawitacyjnej i 

cisnieniowej wraz ze 2010 -
Toszku oraz w 

12. Oracze w 5000000,00 Gmina Miasto 
studzienkami i 2012 

solectwie 
Toszek 

przepompowniami 

S?mow 


Budowa nowej studni 

Uj~cie wody 

gl~binowej i likwidacja 2 2014150000,00 Gmina Miasto
Kotulin13. 

studni gl~binQ\.vych Toszek 

14. RAZEM NAKLADY: 7 721 000,00 zl 

Tabela nr 2 - Pozostale naklady zwiqzane z prowadzeniem gospodarki wodno - sciekowej 

Miejsce 
realizacji 
zadania 

L.p 

System 
Informacji 
Przetrzennej 
GIS 

1. 

I 

I 

Zakres rzeczowy 

W drozenie systemu dla 
obszaru Miasta Toszek oraz 
solectw Boguszyce, 
Ciochowice, Pisarzowice dla 
sieci wodociqgowej i 
kanalizacyjnej 

~ 

NaWady 
inwest. 
wzl 

30000,00 
naklady 

inwestycyjne 
100000,00 

koszty 
wdro:iellia 

Podmiot 
WplywOkresfinansuj~cy 

realiza na taryf~ 
inwestycji 
realizacj~ 

cji wzl 

Za 
inwestycyjne 

Naklady 
dostawi( 

Spolka z 2010 wody 
kapitalow 0,35 


wlasnych w 
 zt'm3 
100% 


Koszty 

wdrozenia 
 Za 


final1S0Walle 
 odprowa 
wplywami z dzanie 

taryfy za sciek6w 
zbiorowe 

"._
0.22 



I zaopatrzenie "'i zV; n3 I 

wod~ i 
zbiorowe 

odprowadzanie 
sciekow 

lnwestycje w 
Spolka 

srodki 
Zakup 1 monta:t agregatu Kapital wlasny 

2. teehniczne 
prqdotwQrezego dla uj~ia 50000,00 20% 2010 0,03 

ujt(cie Paczyna 
wody w Paezynie Kapital obey 

80% 
hl\vestycje w Spolka 
srodki Zakup 1 montai; agregatu Kapital wlasny 
techniczne pr~dotworczego dla uj<2cia 40000,00 20% 2011 ---3. 
uj«cie wody w Pluzniczce Kapital obcy 
Plutniezka 80% 

Zakup komputer6w wraz z Sp61ka 
System oprogramowaniem zakup 1 Kapital wlasny 
monitoringu montai: wodomierzy z 90000,00 20% 2012 ---.. 

4. 
sieci elektronicznym przekazem Kapital obey 
wodoci'l£owej danych, 80% 

lnwestycje w 
Sp61ka 

srodki 
Zakup 1 montai: agregatu Kapital wlasny 
pr<tdotworczego dla uj\:cia 65000,00 20% 2013 --

5. teclmiczne 
wody w Toszku Kapitalobcy

uj\:cie Toszek 
80% 

Inwestycje w 
Sp6lka 

srodki 
Zakup i montaZ pomp Kapital wlasny 

techniczne 
gl~binowych na uj~cie wody 15000,00 20% 2013 --

6. 
wPaczynie Kapital obcy

uj((cie Paczyna 
80% 

Sp6lka 
Inwestycje w Kapital wlasny 

7. srodki Zakup samochodu 85000,00 20% 2014 --
techniczne dostawczego Kapitalobey 

80% 

Razem zapotrzebowanie kapitaiow 475000,00 zl 

V. PODSUMOW ANIE 

Zalo2';emem niniejszego planu jest podejmowanie przez Sp6lk~ takich dzialan w zakresie 

gospodarki wodno - sciekowej aby wzrosla jakosc uslug przy jednoczesnym utrzymaniu 

akceptowalnego przez uslugobiorc6w poziomu cen swiadczonych uslug. 

Plan rozwoju i modermzacji t1rZ4.dzen wodocicu;owych i Ur:l4.dzen kanalizacyjnych jest 

zgodny z kierunkami rozwoju gminy okreslonymi w studium uwarunkowan i 

kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy, z planami miejseowymi 

zagospodarowania przestrzennego, wieloletnim planem inwestycyjnym gminy w cz~sci 

dotycz<t.cej przedmiotu niniejszego opracowania oraz z koncepcj'l gospodarki wodno

sciekowej Gminy Toszek. 


