
U C H W A LA Nr XXIXl373/09 

Rady .Mjejskiej w Toszku 

z dnia 1 grudnia 2009 r. 


w sprawie : uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz'ldzeii 
wodociqgowych i urz'ldzen kanalizacyjnych b~d'lcych w posiadaniu 
REMON DIS Aqua Toszek sp. zo.o lez'lcych na terenie Gminy Toszek 
na lata 2010 - 2014 

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 f. 0 samorzqdzie 
gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz. ·1591 z p6Zn.zm. / oraz art. 21 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorm,vym odprowadzaniu sciek6w 
/ Dz.U z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z p6Zn. zm. / 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

1.Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urZ'ldZell wodoci<l.gowych i urz'ldzen 
kanalizacyjnych b~d'lcych w posiadaniu REMONDIS Aqua Toszek sp6lka z ograniClOn'l 
odpowiedzialnosci'l, pOfozonych na terenie Gminy Toszek na lata 2010 - 2014 , 
stanowi'lcy zal'lcznik do niniejszc;i uchwaly. 

2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Bunnistrzowi Toszka . 

3.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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WODOCIL\GOWYCH I KANALIZACYJNYCH 




REMONDIS Aqua Toszek 


Sp61ka z ograniczonf\; odpowiedzialnoscif\;. 


ul. G6moslf\;ska 2,44-180 Toszek 


Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 


urz~dze:6. wodoci~gowych i ur~dze:6. kanalizacyjnych 


polotonych w granicach administracyjnych Gminy Toszek 


b~d~cych w posiadaniu REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0. 


na lata 2010 - 2014 


Plan rorwoju i modernizacji urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych zostal 
opracowany zgodnie z art 21 ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodt; i zhiorowym 
odprowadzaniu sciekow (Dz. u. z 2006r. nr 123 poz. 858). 

Zarzqd Spolki 

Toszek wrzesien 2009 r. 



SPISTRESCI 


I. 	 INFORMACJA OG6LNA 

1. 	 Podstawa opracowania planu wieloletniego 

2. 	 Przedmiot przedsi~biorstwa sp61ki 

3. 	 Zakres uslug wodoci~owo - kanalizacyjnych 

4. 	 Charakterystyka infrastruktury wodoci~owej 

5. 	 Charakterystyka infrastruktury kanalizacyjnej 

ll. 	 PRZEDSIEWZmCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W LATACH 


2010 - 2014 


1. 	 Gospodarka wodoci~owa 

2. 	 Gospodarka sciekowa 

ID. 	 PRZEDSmWZmCIA RACJONALlZUJ.t\CE GOSPODA.RKE WODNO -

SCIEKOW.t\ 

1. 	 Racjonalizacja zuZycia wody 

2. 	 Racjonalizacja wprowadzania sciek6w do ufU\.dzen zbiorczych 

IV. 	 ZAPOTRZEBOWANIE KAPITAL6W I ZR6DLA FINANSOWANIA 

PLANOWANYCHINWESTYCnWLATACH2010-2014 

1. 	 Naklady na infrastruktur{( wodoci~ow<\ i kanalizacyjn<\ 

2. 	 Pozostale naklady zwi~e z prowadzeniem gospodarki wodno

sciekowej 

V. 	 PODSUMOW ANIE 



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 modemizacji urz~dzen wodoci~owych i ~dzen kanalizacyjnych 

~d~cych w jej posiadaniu. 

Niniejszy plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy okreslonymi w studium 

uwarunkowaii i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Toszek 

przyj((tego Uchwal~ nr XX 1259/08 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30.09.2008 r. a tak:Ze 
! 
:.- miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla miasta Toszek i 

.poszczeg6lnych solectw. 

Dodatkowo w zakresie gospodarki sciekowej niniejszy plan jest zgodny z koncepcj~ 

gospodarki sciekowej na terenie miasta i gminy Toszek opracowan~ przez Ur~d Miejski 

wToszku. 

Waga tego planu polega na tym, ze btdzie mial on w przyszlosci bezposredni wplyw na 

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

. Co wi~ej, zgodnie z § 7, ust.1 pkt. 2 Rozpo~dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 

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

warunk6w rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ 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~ania taryfy. 

Zgodnie z ustaw~plan ten okreSla: 

planowany zakres uslug wodoci~owo-kanalizacyjnych 

przedsi((wzi~cia rozwojowo-modemizacyjne w poszczeg61nych latach 

przedsi~wzi~cia racjonalizuj~ce zuzycie wody oraz wprowadzanie sciek6w 

naklady inwestycyjne w poszczeg61nych latach 

sposoby fmansowania planowanych inwestycji 



2. Przedmiot przedsi~biorstwa spolki - rodzaj i forma wlasnosci przedsi~biorstwa, oraz 

teren dzialania 

REMONDIS Aqua Toszek spolka z 0.0. z siedzib~ przy u1. Gomosl<\.Skiej 2 w Toszku 

zawhtzana zostala aktem zalozycielskim w dniu 19.05.1998 r. sporz~dzonym w fonnie aktu 

notarialnego Repertorium "A" Nr 8203/98. 

Spolka powstala z przeksztalcenia istniej~cego od 1976 r. Zaldadu Budzetowego 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej 

w Toszku Nr XXXIXf313/98 z dnia 28.04.1998 r. i Uchwaly Zarz~du Gminy i Miasta 

Toszek Nr 290/98 z dnia 7.05.1998 r. 

Spolka dziala od 25.11.1998 r. na podstawie Postanowienia S~du Rejonowego Wydzial VIII 


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


Obecnie Spolka rna nadany nr rejestracyjny KRS 0000041083 przez S~d Rejonowy w 


Gliwicach X Wydzial Gospodarczy. 


Obecnie Spolka dziala jako podmiot publiczno - prywatny 0 nast~puj~cej strukturze kapitalu 


- udzialowego: 

50% udzialow w kapitale zakladowym posiada Gmina Miasto Toszek 

50% udzialow w kapitale zakladowym posiada REMONDIS Aqua sp. z 0.0. z siedzib~ w 

Warszawie 

Dzialalnosc gospodarcza prowadzona jest w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 15 wrzesnia 

2000 r. - Kodeks Spolek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz.l037 z p6t. zm.), ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r. poz. 43 z p6m. zm.) 

oraz obowi~uj~ce przepisy prawa bilansowego i podatkowego. 


W zakresie gospodarki wodno - sciekowej Sp6lka prowadzi dzialalnosc na podstawie 


Decyzji nr GK-6431101l2003 zdnia 19.11.2003 r. 


Spolce 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 si~ na 9820 udzial6w po 500,00 zl 

kaZdy. 



Przedmiotem dzialalnosci Sp61ki jest: 

zarz~dzanie nieruchomosciami mieszkalnymi i niemieszkalnymi 

pob6r i uzdatnianie wody 

dzialalnosc uslugowa w zakresie rozprowadzania wody 

odprowadzariie sciek6w 

uslugi sanitarne i pokrewne 

wyw6z smieci i odpad6w 

wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i 

wentylacji oraz instalacji elektrycznych budynk6w i budowli 

wykonywanie robot ogolnobudowlanych 

wykonywanie robot og61nobudowlanych w zakresie obiekt6w liniowych 

wykonywanie rob6t og61nobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiekt6w liniowych 

wykonywanie rob6t og61nobudowlanych w zakresie obiektow inZynierskich 

budowa dr6g kolowych i szynowych 

zakladanie stolarki budowlanej 

wynajem sprz~tu budowlanego i b~cego z obslug~ operatorsk~ 

Spolka moze prowadzic swoj~ dzialalnosc na terenie calego kraju. 

3. Zakres uslug wodocillgowo - kanalizacyjnych 

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


zatwierdzony zostal Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciek6w, obowi!i\.ZUj~cy 


na terenie Gminy Miasta Toszek. 


Z niniejszego dokumentu wynika zakres swiadczonych uslug wodoci~owo 

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


dostarczanie z sieci wodoci~owej b~~cej w posiadaniu spolki , wody odbiorcom na 

podstawie zawartej z nimi umowy, w sposob ci~ly i niezawodny 0 wymaganym 

cisnieniu oraz odpowiedniej jakosci, zgodnie z obowiqzuj~cymi w tym zakresie 

przepisami 

zapewnienie sprawnosci technicznej sieci wodoci~owej 

prowadzenie prawidlowej eksploatacji sieci wodoci~owej wraz z cz~sci~ przyl~cza 

do zaworu gl6wnego za wodomierzem, oraz wykonywanie na sw6j koszt niezb~dnych 



napraw cz~sci przylqcza z wyj'\.tkiem usuwania uszkodzen powstalych z winy 

odbiorcy wody 

montowanie na przyl'\.czu na koszt spolki wodomierza a takZe jego kontrola oraz 

legalizacja 

zapewnienie prawidlowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z cz~sci'\. przyl'lcza 

b~d'lcego w posiadaniu spolki wraz z wykonywaniem ci<tZ<tcych na spolce napraw 

kontrolowanie odprowadzanych sciekow pod wzgl~dem ich zgodnosci z 

obowi'lzuj'\.cymi normami na studzience rewizyjnej stanowi'\.cej granic~ podzialu 

pomi~dzy dostawc'\. sciekow a spolk'\. 

dokonywanie odci~cia wody lub zamykanie przyl'\.cza kanalizacyjnego w przypadkach 

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

wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow. 

uzgadnianie w terminie 14 dni od <laty zlozenia wniosku, dokumentacji technicznej 

nowych przyl'\.czy 

prowadzenie rozliczeii z odbiorcami ilosci zuZytej wody i ilosci odprowadzanych 

sciekow w oparciu 0 zatwierdzone taryfy cen i stawek oplat 

zalatwianie reklamacji 

4. Charakterystyka infrastruktury wodocillgowej 


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


PluZniczka, Sarnow) i 10 ukladami sieci wodoci~owej obejmuj'\.cymi swym zasi~giem teren 


calej gminy Toszek tj. miasta i 14 solectw, z czego 4 uklady sieci wodoci~owej zasilane s'\. 


wod'\. kupowan'\. od innych dostawc6w prowa~ych dzialalnosc poza terenem Gminy 


Miasta Toszek. 


5. Charakterystyka infrastruktury kanalizacyjnej 


Spolka zajmuje si~ utrzymaniem i eksploatacj'\. oczyszczalni sciekow i sieci kanalizacyjnej 


obejmuj'\.cej swym zasi~giem zwaft'l zabudow~ miasta Toszek (bez osiedla Oracze) oraz 


cz~sc solectwa Pawlowice. 


Kanalizacja sanitarna i ogolno splawna - scieki bytowe z miasta S'l odprowadzane do 


oczyszczalni sciekow zlokalizowanej przy ul. Boguszyckiej w Toszku systemem 


grawitacyjnym, natomiast z solectwa Pawlowice grawitacyjno - cisnieniowym. Ogolna 

dlugos6 sieci kanaUzacyjnej wynosi 17.250 mb, w tym: 

- kolektory kanalizacji ogolnosplawnej 5.220 mb 

- kolektory kanalizacji sanitarnej 11.240 mb 

- przykanaliki 790 mb 



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

Kolektory wykonane s(! 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 wybudowan(! oczyszczalniy sciek6w 0 

przepustowosci dobowej 1.100 m3f do~. Oczyszczalnia posiada przepustowosc zapewniaj(!c(! 

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

PIUZniczka, Boguszyce, Pisarzowice i Ciochowice. 

ll. 	 PRZEDSI~WZI1£CIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W LATACH 


2010-2014. 


1. Gospodarka wodociflgowa 

Praktycznie caly obszar Gminy Toszek jest uzbrojony w siec wodoci~ow(!.Wyj(!tek 

stanowi(!pojedyncze nieruchomosci znacznie oddalone od zwartej zabudowy. Ujt(cie wody w 

Toszku oraz zwi<\.Zalla z nim infrastruktura wniesiona zostala na maj(!tek SpOlki w zamian za 

udzialy w kapitale zakladowym spOlki, a pozostale sieci i stacje wodoci~owe zarz!\..dzane 

przez Sp6lk~ stanowi(! wlasnosc gminy Toszek. 

Wszyscy potencjalni odbiorcy wody maj(! moZliwosc przyl(!czenia si~ do istniej(!cej sieci 

wodoci~owej. 

Infrastruktura wodoci~owa na terenie grniny Toszek budowana byla w r6mych okresach i 

wykazuje na dzien dzisiejszy znaczny stopien ZtiZycia zar6wno ftzycznego jak 

technologicznego. Powoduje to koniecznosc ponoszenia znacznych naldad6w ftnansowych na 

te skladniki maj(!tkowe w kolejnych Iatach dzialalnosci. W okresie obj~tym niniejszym 

planem realizowane ~ tylko najniez~dniejsze inwestycje, pozwalaj(!ce na dostarczanie 

odbiorcom, produktu odpowiadaj(!cego normom jakosciowym. Plan zawiera taki zakres 

inwestycji kt6ry mozliwy jest do uniesienia od strony ftnansowej zar6wno przez Sp6lk~ jako 

podmiot wladaj(!cy infrastruktur'l, jak i przez Gmint( obligowan(! do tych dzialail przez 

obowi'lZUj(!ce przepisy. lednakZe naczelnym wyznacznikiem poziomu naklad6w 

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

uslug. 

Priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie zaopatrzenia w wod~ s(!: 

i 



W droZenie systemu informaeji przestrzennej GIS dla obszaru zasilanego z uj~cia 

wody w Toszku tj. miasta Toszek oraz soleetw Boguszyce, Ciochowice, Pisarzowiee. 

Wdrozenie systemu monitoringu produkeji wody dla ww. obszaru 

Wdrozenie systemu informaeji przestrzennej GIS dla pozostalego obszaru Gminy 

Toszek. 

budowa sieei wodoei~owej z Toszka do Sarnowa umoZliwiaj~eej wyl~ezenie z 

eksploatacji uj~cia wody w Sarnowie 

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

budowa sieei wodoci~owej w obr~bie ulie Twardowskiego i Guttmana w Toszku 

budowa sieci wodoei~owej przy uliey Kolejowej i uL Henkla w Kotulinie 

wymiana agregatu pr~dotworczego na uj~iu wody w Toszku 

montaz agregatu pr~dotworczego na ujQciu wody w Paczynie 

montaz agregatu pr~dotworczego na ujQciu wody w PluZniezce 

budowa nowej studni glQbinowej i likwidacja 2 studni glQbinowych ujC(cie wody w 

Kotulinie 

Niezalezme od dziala6. priorytetowych spolka prowadzi6 bQdzie dzialania maj~ce na celu 

racjonalizacjQ zuZycia wody. Zadania te omowione zo~ w dalszej cZQsci niuiejszego 

opracowania. 

2. Gospodarka sciekowa 

Gospodark~ sciekow~ objC(ty jest tylko niewielki fragment Gminy Toszek. Praktycznie w sie6 

kana1izacyjn~ wyposaZone jest tylko miasto Toszek bez Osiedia Oracze oraz cZQs6 solectw 

Boguszyce i Pawlowice, co powoduje, Ze w kolejnych Iatach b~ ponoszone wysokie 

naklady inwestycyjne na rozbudowQ infrastruktury finansowane glownie z budZetu Gminy i 

srodkow pomocowych. 

Do priorytetow w zakresie gospodarki sciekowej na1ez~: 

budowa kanalizacji na osiedlu Oracze w Toszku i w solectwie Sarnow 

budowa kanalizacji w ci~u uliey Milej w Toszku 

budowa sieci kanalizacyjnej w obrQbie ulic Twardowskiego i Guttmana w Toszku 



Ill. PRZEDSI~WZI~CIA RACJONALIZUJ~CE GOSPODARJ.<F; WODNO 

SCIEKOW~ 

1. Racjonalizacja zUZycia wody 

W zakresie gospodarki wodnej najwi~kszym problemem S'l straty wody na starych 

sieciach wodocittgowych. Dotyczy to w szczeg6lnosci sieci tranzytowej i rozdzielczej 

dostarczaj'lCej wod€( z uj€(cia w Toszku, a takZe siec wodocittgowa w solectwie 

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

lat 70 i 80 - tych. 

W celu ulepszenia proces6w poboru wody 1 obniZenia poziomu strat wody sp61ka 

zamierza: 


zainstalowac dodatkowe studnie wodomierzowe na sieciach tranzytowych w Toszku 


Boguszycach, Ciochowicach i Pisarzowicach. 


cyklicznie dokonywac wymiany llrz'ldzefl pomiarowych u odbiorcow 


wymienic uszkodzone i zainstalowac na sieciach dodatkowe zasuwy strefowe 


umozliwiaj'lce w przypadku wysuwienia awarii wyl'lCzenie z eksploatacji tylko 


niewielkich odcink6w sieci 

zabezpieczyc sie6 hydrantow'l zakr€(tkami stoZkowymi z kluczem specjalnym 

2. Racjonalizacja wprowadzania sciekow do urz:tdzen zbiorczych 

Dzialania racjonalizuj'lce gospodark€( sciekow'l zwil:\.Zalle S'l przede wszystkim z 

budow'l nowych kolektorow sanitarnych na terenie miasta Toszek jak i przyleglych solectw 

wchodz'lcych w sklad Aglomeracji Toszek (w ramach Krajowego Programu Oczyszczania 

Sciekow Komunalnych). 

IV. ZAPOTRZEBOWANIE KAPITALOW I ZRODLA FINANSOWANIA 

INWESTYCJI W LATACH 2010 - 2014 

Zbiorowe zaopatrzenie w wod€( i odprowadzanie sciek6w stanowi dzialalnosc maj'lc'l 

charakter monopolu naturalnego, ktory nie podlega regulacji rynkowej i wymaga 

oddania si€( regulacji organu reguluj'lcego, ktorym jest Rada Miejska. 

Dlatego tak wa:znym staje si€( uchwalenie niniejszego planu, gdyz wskazane w nim 

nodla finansowania ,b~d'l determinowaly poziom oplat za wod~ i scieki, a 



bezposrednio kalkulacj~ poziomu niezb~dnych przychod6w. Przyj~ie planu daje 

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

realizacja inwestycji (odpisy amortyzacyjne, podatek od nieruchomosci, odsetki od 

zaci~~tych kredytow, splata rat kapitalowych ponad poziom amortyzacji) do kalkulacji 

taryf, bez mozliwosci ich korygowania na etapie zatwierdzania taryf. Dopiero podj~cie 

"Uchwaly" zmieniaj'lcej 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 sciekow, przedsi~biorstwo wodoci~owo - kanalizacyjne 

realizuje inwestycje w szczegolnosci: 

ze srodkow wlasnych 

ze srodkow fmansowych pochodz'lcych z' budZetu Gminy 

z kredytow i pOZyczek 

z dotacji lub sUbwencji udzielonych przez instytucji dysponuj'lce srodkami 

fmansowyrni na inwestycje infrastrukturalne i ochrony srodowiska 

Oznacza to, Ze do podstawy ustalania oplat moma wpisaC tyIko wlasne wydatki 

. inwestycyjne, oraz inwestycje realizowane z kredytow i poZyczek zaci~C(tych 

i splaconych przez sp6lkC( oraz zwiC(kszenie kosztow z tytulu podatk6w i oplat. 

Doda6 w tym miejscu . nalezy, Ze zaci~~cie kredytu gospodarczego wi¥e siC( z 

ustaleniem znacznie wy:iszej stopy odsetkowej, oraz wyi;szych prowizji i oplat za 

uruchomienie linii kredytowej, co wprost przeklada si~ na wyi;szy poziom kosztow 

dzialalnosci i wyi;szy planowany poziom niezb~dnych przychodow z ni'l zwi~ych. 

Sp6lka prowadz'lc polityk~ ochrony interesow odbiorcow uslug planuje wydatki 

inwestycyjne przede wszystkim na poziomie odpisow amortyzacyjnych, kt6re stanowi'l 

obligatoryjfi'l skladow'l kosztow taryfy oraz S'l i.rodlem generuj'lcym nadwyZki 

finansowe w spolce, a takZe w oparciu 0 srodki pozyskane w procesie prywatyzacji SpOlki 

tj. pochodz'lce z podwyi:szenia kapitalu zakladowego i obj~cia nowo utworzonych udzialow 

przez inwestora strategicznego REMONDIS Aqua sp. z 0.0. 

Glowny strumien srodkow pieni~mych na zaplanowane w niniejszym opracowaniu 

inwestycje, pochodzi6 ~e z budZetu gminy Toszek, co jest podyktowane 

zminimalizowaniem kosztow przenoszonych na taryfy. 

W ponizej zamieszczonych tabelach przedstawiono harmonogramy realizacji 

przedsi~wzi~6 inwestycyjnych w zakresie rozwoju urz'ldzen wodoci~owych, urza..dzen 



kanalizacyjnych i pozostalych inwestycji wraz ze wskazaniem poziomu naklad6w 1 


zr6del finansowania. 


W kolumnach "Srodki wlasne" wskazano srodki pieni~Zne wygenerowane przez Sp6Ik~. 


W kolumnach "Srodki Gminy" uj~to wszystkie ±rodia pozyskiwania kapitalu przez 

budzet gminy. 

Tabela nr 1- Naldady na infrastruktur't wodoci:2illowq i kanalizacyjnq 

wielkoH: naklad6w ujf:to w kwotach netto 

Miejsce 
Podmiot Wplyw

Naldady finansuj~cy Okres 
Ila taryff

L.p realizacji Zakres rzeczowy inwest. realizacjf realiza 
w 2010r. 

zadania 
w zl inwestycji cji 

w zl 

Siec 
Spotka - srodki 

wodoci~owa 
Budowa sieci wodoci:w,owej z podVvyzszenia 

L w obr~bie ulicy Milej w 45000,00 kapitalu 2010 0,01
wToszku 

Toszk'1.l zakladowel2.o 
Budowa sieci wodociqgowej Sp61ka - srodki 

Siec w obr~bie ulie z podwyzszenia 

2. 
wodociqgowa Twardowskiego i Guttmana 190000,00 kapitalu 2010 0,04 
wToszku wToszku zakladowego 

Sp61ka - srodki 
Siec Budowa kanalizaeji z podwyzszenia 

3. 
kanalizaeyjna grawitaeyjnej wraz ze 46000,00 kapitalu 2010 0,02 
Toszek ul Mila studzienkami zakladowego 

Budowa Sp6lka - srodki 
kanalizac j i Budowa kanalizacji z podwyzszenia 

4. 
Toszek ul. grawitacyjnej wraz ze 215000,00 kapitalu 2010 0,08 
Guttmana i studzienkami zakladowego 
Twardowskiego 
Budowa Budowa lokalnej 

5. 
oczyszczalni w oczyszczalni sciek6w 0 300000,00 Gmina Miasto 2010 0,00 
Pniowie przepustowosci 25 1113/dob~ Toszek 

Budowa Budowa lokalnej 300000,00 Gmina Miasto 2010 0,00 
6. oczyszczalni' w oczyszczalni sciekow 0 Toszek 

Kotliszowicach przepustowoSci 25 11l3/dob~ 

Siec 
Budowa sieci wodociqgowej 

7. wodociqgowa 300000,00 Gmina Miasto 2010 0,00 
Paczyna 

Paczyna - Wrzosy 
Toszek 

Siec Sp61ka Iwodoci'gOW8 Budowa sieci wodociltgowej kapital wlasny 
8, Toszek, do budynkow przy uI. 20000,00 zl 20% 2011 0,00 

Pisarzowice Toszeckiej w Pisarzowicach Kapitalobey 

\ 

I I 
\ 

80% I 
I -




---

---

---

--

I 

Siec 
wodoci(j,2:owa Budowa sieci vvodociaQ.owei 

.-.przy ul. Henkla i Kolejowej , 80.000,00 Gmina Miasto i 2011 
I\ Toszek\ w Kotulinie w Kotulinie 

I 
Spolka\ Siec 

wodociagowa 201275000,00 kapital wlasny 
Toszek 20%

Budowa studni 
Boguszyce, Kapitalobey

10. wodomierzowych szt.S 
Ciochowice, 80% 
P isarzow ice 

2010 
wodociagowa 

Gmina Miasto Siec Budowa sieei wodoei~owej 
2011z Toszka do Samowa 1000000,00 Toszek

II. 
umozliwiaj<tcej wyl<tczenie z 


Samew 

Toszek 

eksploatacji uj~cia wody w 

Samowie 


Budowa Realizacja inwestycji 
kanalizacj i w budowa kanalizacji 

sanitamej grawitacyjnej iobr~bie osiedla 
2010 -Gmina Miasto 12. Oraczew cisnieniowej wraz ze 5000000,00 
2012Toszku oraz w studzienkami 1 Toszek 

przepompowniamisolectwie 
Samow 

Budowa nowej studni 
Uj~cie wody 2014gl~binowej i lik-widacja 2 Gmina Miasto 150000,00D. Kotulin 

studni gl~binowych Toszek 

14. RAZEM NAKLADY: 7 721 000,00 zl 

Tabela nr 2 - Pozostale naklady zwi<tzane z prowadzeniem gospodarki wodno - sciekowej 

L.p 
Miejsce 

realizacji 
zadania 

Zakrcs rzeczowy 

Naldady 
inwest. 

w zl 

Podmiot 
finansuj~cy 

realizacj~ 
inwestycji 

Ok,'es 
realiza 

cji 

WpJyw 
na taryf~ 

wzl 

1. System 
Infonnacji 
Przetrzennej 
GIS 

Wdrozenie systemu dla 
obszaru Miasta Toszek omz 
solectw Boguszyce, 
Ciochowice, Pisarzowice dla 
sieci wodociqgowej i 
kanalizacyjnej 

30000,00 
naklady 

inwestycyjne 
100000,00 

koszty 
wdrozenia 

Naklady 
inwestyc)jne 

Spolka z 
kapita16w 

wlasnych w 
100% 

Koszty 
wdrozenia 

finansowane 
\\V1ywami z 

taryfy za 
zbiorowe 

2010 

Za 
dostaw~ 

wody 
0,35 

zllm3 

Za 
odprowa 
dzanie 

sciek6w 
0,22 



i 

Inwestycje w 
srodki 

zaopatrzenie w 

\vodlt i 
zbiorowe 

odprowadzanie 
:kiek6w 
Sp61ka 

Kapital wlasny 

, zllm3 

') techniczne 

Zakup i l11ontai: agregatu 
prqdot\vorczego dla uj~cia 
wody w Paczynie 

50 000,00 20~/o 

Kapital obey 
80% 

2010 0,03 

4. 

ujycie Paczyna 

Inwestyeje w 
srodki 
techniezne 
ujyeie 
Pluzniczka 

System 
rnonitoringu 
sied 
wodoei~owej 

Inwestyeje w 
srodki 

Zakup 1 montaz agregatu 
prltdotworezego dla uj~cia 
wody w Piuzniczee 

Zakup komputer6w wraz z 
oprogramowaniem zakup i 
montaz wodomierzy z 
elek1:ronieznyrn przekazem 
danyeh, 

Sp6lka 
Kapital wlasny 

40 000,00 20% 
Kapital obey 

80% 
Sp6l:ka 

Kapital wlasny 
90 000,00 20% 

Kapital obey 
80% 

Sp6l:ka 
Kapital wlasny 

2011 

2012 

5. teehniczne 
uj~cie Toszek 

Zakup i montaz agregatu 
prltdotworezego dla uj~eia 
wody w Toszku 

65 000,00 20% 
Kapital obey 

80% 

2013 

111westyeje w 
srodki 

6. techniczne 
ujl(eie Paczyna 

Inwestyeje w 
7. srodki 

teehniczne 

Zakup i montaz pomp 
gl~binowyeh 11a uj~eie wody 
w Paezynie 

Zakup samochodn 
dostawczego 

Razem zapotrzebowanie kapita16w 

Sp6lka 
Kapit:1.1 wlasny 

15 000,00 20% 
Kapital obey 

80% 
Sp61ka 

Kapital wlasny 
85 000,00 20% 

Kapitalobey 
80% 

475000,00 zI 

2013 

2014 

V. PODSUMOWANIE 

Zalozeniem niniejszego planu jest podejmowanie przez Sp6lk~ takich dzialaii w zakresie 

gospodarki wodno - sciekowej aby wzrosla jakosc uslug przy jednoczesnym utrzymaniu 

akceptowalnego przez uslugobiorc6w poziomu cen swiadczonych uslug. 

Plan rozwoju i modernizacji urZ4dzeii wodoci~owych i UfZ4dzeii kanalizacyjnych jest 

zgodny z kierunkami rozwoju gminy okreslonymi w studium uwarunkowaii i 

kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy, z planami miejscowymi 

zagospodarowania przestrzennego, wieloletnim planem inwestycyjnym gminy w cz~sci 

dotyczl:l.cej przedmiotu niniejszego opracowania oraz z koncepcjl:l. gospodarki wodno

sciekowej Gminy Toszek. 


