
UCHWALA NR XVIIII12SI2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAWWIECKIM 


z dnia 24 maja 2012 r. 

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz'ldzeii wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych 
nB lata 2012 - 2016 

Na podstawie art. 18 us!. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzScdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 zp6in. zm.) wzw. zart. 21 ust. 5ustawy zdnia 7czerwca 2001 r. ozbiorowym zaopatrzeniu 
w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.), Rada Miejska 
uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Uchwala si~ wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzScdzen wodoci~owych i urzScdzer\ kanalizacyjnycb, 
b~~cych w posiadaniu Micjskiego Przedsi~biorstwa Ustug Komunalnyeh Sp. z 0.0. z siedzibSc w Makowie 
Mazowieckim, stanowiScey zalSceznik do uehwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w ryeie z dniem podj~cia. 

PrzewodniczSccy Rady 

M;Z
wald7z~b:eISki 
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Zala.cznik Nr I do Uchwaly Nr XVIIIIl25 /2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 24 maja 2012 r. 

PLANOW ANE ZADANlA MODERNIZACYJNO - INWESTYCYJNE WOD-KAN. NA LATA 2012
2016 

I. OPIS 

l. Planowany zakres uslug wodocillgowo - kanalizacyjnych - zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 1 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow. 

Miejskie Przedsi~biorstwo Uslug Komunalnych Sp. z o. O. ma obowi<tzek zapewnic zdolnosc posiadanych 
urZ<tdzen wodociqgowych i urz~dzer\ kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod 
odpowiednim cisnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania sc iek6w w spos6b ciqgly i niezawodny, a takZe 
zapewnic jej naleZyt<tjakosc. 

Od 2006 roku Sp61ka rozszerzyla dzialalnosc i obejmuje zgodnie z Umow<t Sp6lki: 


Dystrybucj~ i sprzedaz paliw gazowych w systemie sieciowym; 


Pogrzeby i dzialalnosc pokrewn<t; 


Dzialalnosc uslugow<t zwi<tZ'ill<t z zagospodarowaniem teren6w zieleni ; 


Wykonywanie rob6t budowlanych drogowych; 


Budow~ obiekt6w ini:ynierii wodnej; 


Konserwacj~ i napraw~ pojazd6w samochodowych; 

Odprowadzanie i oczyszczanie sciek6w; 


Gospodarowanie odpadami ; 


Dzialalnosc sanitam<t i pokrewn<t; 


Pobor, uzdatnianie i rozprowadzanie wody; 


Wykonywanie robot og6lnobudowlanych w zakresie przemyslowych obiekt6w Iiniowych: rurociqg6w, linii 
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych; 

Wykonywanie rob6t og61nobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiekt6w liniowych: rurociqg6w, linii 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; 

Wynajem sprz~tu budowlanego i burz<tcego z obslug<t operatorsk<t; 

Dzialalnosc w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; 

Badania i analizy techniczne; 

Sprzedai: detaliczna pozostala prowadzona poza sieci<t sklepow<t; 

Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych; 

Transport drogowy towar6w pojazdami uniwersalnymi; 

Wynajem samochod6w ci~i:arowych z kierowc<t; 

Sprzedaz hurtowa material6w budowlanych i wyposazenia sanitamego; 

Sprzedai: hurtowa wyrob6w metalowych oraz sprz~tu i dodatkowego wyposazenia hydraulicznego 
i grzejnego; 

Wykonywanie rob6t og6lnobudowlanych zwiqzanych ze wznoszeniem budynk6w; 
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Rozbi6rka i burzenie obiektow budowlanych, roboty ziernne; 


Wykonywanie robot budowlanych w zakresie montai:u I wznoszema budynkow i budowli z e1ementow 

prefabrykowanych; 


Kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek; 


Wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek; 


Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami; 


Zarutdzanie nieruchomoSciami na zlecenie; 


Stawianie rusztowan; 


Roboty zwi<tzane z fundamentowaniem; 


Wykonywanie robot budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych; 


Wykonywanie rob6t budowlanych murarskich; 


Wykonywanie specjalistycznych robot budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 


Wykonywanie instalacji elektrycznych budynkow i budowli; 


Wykonywanie pozostalych instalacji elclctrycznych; 


Wykonywanie robot budowlanych izolacyjnych; 


Wykonywanic instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych; 


Wykonywanie instalacji gazowych; 


Wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych; 


Tynkowanie; 


Zakladanie stolarki budowlanej; 


Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie scian; 


Malowanie; 


Wykonywanie pozostalych robot wykonczeniowych; 


Produkcj~ i dystrybucj~ ciepla (pary wodnej i gor<tcej wody). 

Kapital zakladowy spolki zostal pokryty aportem wniesionyrn przez Wsp6lnika i w chwili obecnej wynosi 
8806450,00 zl i dzieli sil' na 176 129 sztuk udzial6w rownych i niepodzielnych 0 wartosci po 50 zl (slownie: 
pil'cdziesi<tt zlotych) kazdy. Sp61ka posiada osobowosc prawn<t i podlega Kodeksowi Sp61ek Handlowych. 
Samorz<td jest jej wlascicielem, jedynym udzialowcem, co umozliwia jej kontrolowanic. lako wlasciciel 
samorz<td decyduje 0 kierunkach rozwoju , poprzez Radl' Nadzorcz<t powoluje i odwoluje Zarutd, przyjmuje 
sprawozdania finansowe, rozlicza wladze Spolki, podejmuje decyzje 0 wil'kszych wydatkach inwestycyjnych, 
oraz inne decyzje wynikaj<tce z Umowy Sp6lki i ob. prawa. W przypadku MPUK Sp. z o. o. gdy samorz<td jest 
jedynym udzialowcem, jego wplyw na Spolkl' jest daleko id<tcy. Ustalanie taryfza uslugi kornunalne: tzn. wodl' 
i scieki przez Radl' Miasta powoduje to, iz z tego wzgll'du nie da sil' rozpatrywac tych uslug tylko z pUnktu 
widzenia Spo/ki w oderwaniu od budzetu samorz<tdu i trybu podejmowania decyzji. Wielkosc uwzgll'dnionego 
zysku z dzialalnosci wod - kan. rna wplyw na mozliwosci inwestycyjne przedsil'biorstwa. 

2. Modernizacja oczyszczalni sciek6w Makowie Mazowieckim. 

- dokumentacja budowlana jest - koszt 140 tys. zl, 

- koszt rob6t bud. - mont. - ok. 5.100 min zl netto, 

- stan realizacji na koniec 2011 - wykonano wg hannonogramu rzeczowo finansowego na kwotl' ok. 3.320 tys. zl, 
pozostalo do realizacji na rok 2012 - kwota 1.870 tys. zl, 

- okres realizacji - 2009 - 2013, 
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- realizowana inwestyeja pol ega na generalnym remoneie obiektow kubaturowych, wymianie urzotdzen 
technologieznyeh, budowie now ego ci<!gu odwodnienia osadow, montaZu nowego systemu automatyki 
i sterowania itp. 

3,4. Budowa sieci wod - kan. - ul. Milosza. 

- dokumentacja budowlana - w posiadaniu Urz~du Miasta, 

- koszt robOt sieei wodoci<!gowej - ok. 66 tys. zl, 

- koszt robot sieei kanalizacji sanitamej - ok. 355 tys. zl, 

- planowana inwestyeja polegac b~dzie na budowie sieei kanalizacji sanitamej 0 200 z rur PCV w pasie uliey 
Milosza, dlugosc ok. 315 mb wraz ze studniami rewizyjnymi dla posesji, a true wykonaniu pozostalyeh ez~ci 
sieei wodoeiotgowej 0 dlugosci ok. 150 mb. 

- planowany termin realizaeji zadania - 2013 r. 

5. Budowa (wymiana sieci wod - kan.) w Rynku, odcinek od wys. ul. Moniuszki do wys. 

ul. Koscielnej wraz z przyleglymi uliczkami. 

- dokumentaeja techniezna w opracowaniu (do konca II 2012 r.), 

- koszt realizaeji ww. zadania szacowany jest na kwot~ ok. 670 tys. zl, 

- planowana inwestyeja pozwoli wyeliminowac istniejotcy wodociotg A-C 0 100 w ul. Miekiewieza, a tahe 
umozliwi zasilenie w wod~ i odprowadzanie seiekow z posesji wzdluZ ul. I Maja do ul. Koscielnej, 


- planowana dlugosc sieei wodoci<!gowej - ok. 560 mb, sieei kan. sanit. - 610mb - sredniea 0 200, 


- okres realizacji - 2013 - 2014 r. 


6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 0 200 na os. Bursztynowa. 

- dokumentaeja budowlana na ukonczeniu, 

- koszt realizacji zadania - ok. 595 tys. zl, 

- planowana inwestycja umozliwi podl<l.ezenie do miejskiej sieei kan. sanit. wszystkich posesji usytuowanych na 
nowobudowanym osiedlu, 


- srednica 0 200, pompownia sciekow przesylowyeh - I szt. 


- planowany termin realizaeji - 2013 - 2015 r. 


7. Modernizacja sieci wod- kan. na os. Jasminowa w Makowie Mazowieckim. 

- dokumentacja teehniezna w posiadaniu Urz~du Miasta, 

- szaeowany koszt - ok. 280 tys. zl netto, 

- planowany termin realizaeji zadania - 2015 - 2016 r. 

- planowana inwestyeja polegac b~dzie na wymianie ez~sei ruroeiotgow wodoei<!gowyeh wraz z ode. Przyl<l.czy 
w pasie drog, oraz na wymianie i modemizacji sieei kanalizaeji sanitamej. 

8. Modernizacja sieci wod - kan. na os. Krolow Polskich ul. Chrobrego, Mieszka I, Jagielly, 
Krzywoustego, Sobieskiego. 

- dokumentaeja teehniezna - w posiadaniu Urz~du Miasta, 

- szaeowany koszt zadania to ok. 3.100 tys. zl, 

- planowany termin realizaeji na lata - 2015 - 2017, 

- WW. inwestyeja polega na wymianie rur a-e stalowyeh wodoeiotgowyeh na rury PCV oraz na kompleksowej 
wymianie sieei kanalizaeyjnej. 

9. Modernizacja stacji uzdatniania wody os. Grzanka. 


- dokumentaeja teehniezna - planowana do wykonania w 2012 r. -II kw., 


- szaeowany koszt - ok. 290 tys. zl netto, 


ld: CC8964DO-CD38-4023·89I 9-2755949D4843. Podpisany Strona 3 



- ww. zadanie planowane do realizacji na rok 2014 - 2015, 


- realizacja polegac b~dzie na wybudowaniu pompowni 110 i zbiomika retencyjnego wody uzdatnionej 

o pojemnosci ok. 150 m l oraz na wykonaniu instalacji generatora pr~du (wlasne zr6dlo zasilania w przypadku 
zaniku ee z sieci). 

10. Modernizacja stacji uzdatniania wody os. Mazowiecka. 


- dokurnentacja techniczna - planowana do wykonania w 2012 r. -II kw., 


- szacowany koszt - ok. 360 tys . zl netto, 


- planowany terrnin realizacji na lata - 20 14 - 2015, 


- funkcja technologiczna jw. 


11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Olieszkaniowe Oli~dzy ul. Ko\ejowll a ul. 

Zachodnill' 


- dokumentacja techniczna - planowana do wykonania - V-VI 2012 r. - koszt ok. 20 tys. zl, 


- szacowany koszt zadania - 750 mb x 200 zllh = 150000,00 zl 


- planowany terrnin realizacji - III - IV kw. 2012 r. i II - III kw. 2013 r. 


PLAN ROZWOJU 

URZt\DZEN WODOCL\GOWYCH I KANALIZACYJNYCH ORAZ MODERNIZACYJNYCH NA LATA 


2012 - 2016 


I. DANE OGOLNE 

I. Dzialania zmniejszaj~ce zuzycie wody: 


- automatyzacja systemu wodoci~owego, 


- kontrola ilosci ijakosci wody, 


- biez~ca inwentaryzacja sieci i przyl~czy, 


- modemizacja systemu uzdatniania (zmniejszenie wlasnego zuZycia), 


- biei:~ca wymiana wodomierzy na bardziej nowoczesne wraz ze zdalnym odczytem, 


- stale prowadzenie kontroli sieci wodoci~owej. 


2. j. w. lecz wprowadzanie sciek6w: 


- bie~ca kontrola ilosci i jakosci sciek6w doplywaj~cych jak tei: u zr6dla powstawania, 


- inwentaryzacja sieci i przyl~czy, 


- stymulowanie podl~czeil nowych dostawc6w (Iikwidacja szamb, kontrola ilosci wywozu), 


- czyszczenie przewod6w hydrodynamicznie rur kanalizacyjnych starszej generacji. 


II. SPOSOBY FINANSOWANlA PLANOWANYCH INWESTYCJlI MODERNIZACJI 

I. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego odprowadzania sciek6w 

a) z amortyzacji srodk6w trwalych uj~tycb w taryfach, 

b) oplaty abonamentowe. 

2. mariy zysku (ok. 5%) przyj~tej do opracowanych taryf(przy zalozeniu ich zatwierdzenia). 

3. poiyczek z WFOSiGW cz~sciowo umarzalnych w zaleinosci od przyj~tych zasad finansowania przez 
Fundusz (obecnie uOlorzenie do wys. 25%). 

4. dotacja z Funduszy Unijnych (POlS, RPO itp.) jezeli b~d~ oglaszane nabory . 

5. dotacji z Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego - jezeli b~d~ oglaszane nabory wniosk6w na dzialanie 
w sektorze wod - kan. 

III. PLANOWANE PRZEDSIF;WZIF;CIA 
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Lp Nama zadaoia 
z wyszczegolnienie 
m 

Wartosc 
inwestycji 
w zl netto 

2012 2013 2014 2015 2016 

~r. wli!sn~ sr. WIi!SD~ 
sr. 
zewD~trzne 

sr. wl!!~n~ 
sr. 
zewn~trzne 

j[1 wlUDi:: 
sr. 
zewnctrzoe 

~[. wl8sn~ 
sr. 
zewnetrzoe 

sr. 
zewn~trzne 

I. Modemizacja 
oczyszczalni 
sciekow 
(w toku realizacji od 
2009 L) 

5050000,00 
(poz. I 850 000, 

00 ) 

I 8~Q QOO QQ 
I 400000,00 

IQQQQQQQ 
. - - -

2. Budowa sieci 
wodocil\8owej 
w ul. Milosza 
. rob. bud. 
rnontaZowe 
- pOlostate (naeizor. 

I geodeta) 

66000,00 

5000,00 

. 
11 QQQ QQ 

. 
- - -

3. jw. lecz kanalizacji 
sanitarnej 

370000,00 - 2~Q QQQ QQ 12Q QQQ QQ 
70 000,00 

· -
150 000,00 

4. Budowa sieci wod 
kan. w R ynku od ul. 
Moniuszki do ul. 
Koscielnej 
(wymiana wodoc. a-
c itD.) 

670000,00 
. 

J~Q QQQ QQ 
250 000,00 

J2Q QQQ QQ 
200 000,00 · -

5. Budowa kanalizacji 
sanitarnej os. 
Bursztynowa 
- opracowanie 
dokumentacji 
- roboty bud. 
montaiowe 

600000,00 

21 000,00 

579 000,00 

- 10Q QQQ QO JQQ QQQ QQ 2QQ QQQ QQ 
150 000,00 

-
60 000,00 200 000,00 

6. Modernizacja sieei 
wod  !<.an. os. 
Iasminowa 

280000,00 . - . IQQ QQQ QQ 
120 000,00 

12Q OQQ,OO 
80 000,00 

7. jw. lecz os. Kr616w 
Polski 
. u1. Chrobrego 
- ul. Jagielty 
- ul. Krzywoustego 
- ul. Mieszka I 
- ul. Sobieskie~o 

3288029,00 

847943,00 
I 236980,00 

625 098,00 
446263,00 
131745,00 

- - - Q~Q QQQ QQ 
500 000,00 

IIQQQQQQQ 
800000,00 

8. Modemizacja SUW 
os. Gnanka 

290000,00 - - 14Q QQQ QQ 
100 000,00 

I~Q QQQ QQ 
85 000,00 

· 

9. jw. leczSUW 
ul. Mazowiecka 

360 000,00 . - I ~Q QQQ QQ 21Q QQQ QQ 
180000,00 

· 
100 000,00 

10. Budowa sieci 
kanalizacji sanilamej 
os. mieszkaniowe 
mi<;dzy ul. Kolejow~ 
a ul. Zachodni~ 

150000,00 IQQ QQQ QQ 
50 000,00 

~Q OOQ QO 
25000,00 

. · · 

RAZEM: Q421 DQQ,DD 
4520000,00 

I 2~Q QQQ QQ 
I 450 000,00 

221 QQQ QQ 
485 000,00 

I Q3Q QQQ QQ 
670 000,00 

I JZQ QQQ QQ 
I 035 000,00 

I 22Q QQQ QQ 
880 000,00 

UWAGA: 

I. WARTOSC W LICZNIKU - KWOTA OGOLEM 

2. W ARTOSC W MIANOWNIKU - KWOTA DO POZYSKANIA Z ZEWNf\TRZ 
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Uzasadnienie 

Zbiorowyrn zaopatrzeniern w wod~ oraz zbiorowyrn odprowadzaniern sciek6w na terenie Makowa 
Mazowieckiego zajrnuje si~ powolana w tyrn celu przez Miasto sp61ka dzialaj'l.ca pod firm'l. Miejskie 
Przedsi~biorstwo Uslug Kornunalnych Spolka z ograniczon'l. odpowiedzialnosci'l.. Zgodnie z ustaw'l. z dnia 
7 czerwca ZOO I r. 0 zbiorowyrn zaopatrzeniu w wod~ oraz zbiorowyrn odprowadzaniu sciek6w, kt6ra rna 
zastosowanie do Sp61ki MPUK, przedsi~biorstwo wodoci<tgowo-kanalizacyjne rna obowi'l.zek zapewnie 
zdolnosc posiadanych urz'l.dzen wodoci<tgowych i urz'l.dzen kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody 
w wymaganej ilosci i pod odpowiednirn cisnieniern oraz dostaw wody i odprowadzania sciekow w spos6b 
ci<tgly i niezawodny, a takZe zapewnie nalei.yt'l.jakose dostarczanej wody i odprowadzanych sciek6w. 

W rnysl art. Zl ww ustawy przedsi~biorstwo wodoci<tgowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji urZ'tdzen wodoci<tgowych i ufZ'\.dzen kanalizacyjnych b~d'l.cych w jego posiadaniu, 
zwany dalej "planern", ktory w szczeg61nosci okresla: 

I) planowany zakres uslug wodoci<tgowo-kanalizacyjnych; 

Z) przedsi~wzi~cia rozwojowo-rnodernizacyjne w poszczeg61nych latach; 

3) przedsi~wzi~cia racjonalizuj'l.ce zuzycie wody oraz wprowadzanie sciek6w; 

4) naklady inwestycyjne w poszczeg61nych latach; 

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji . 

Plan powinien bye zgodny z kierunkarni rozwoju gminy okreslonyrni w studium uwarunkowan 
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniarni rniejscowych plan6w 
zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniarni zezwolenia wydanego ternu przedsi~biorstwu na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego odprowadzania sciek6w (art. 21 ust. 3 ustawy 
o zbiorowyrn zaopatrywaniu w wod~ oraz zbiorowyrn odprowadzaniu sciek6w). Wypelniaj'l.c ustawowy 
obowi'l.zek Miejskie Przedsi~biorstwo Us lug Kornunalnych Sp. z 0 .0., przedloZylo Burmistrzowi Miasta, 
w styczniu br. Plan Rozwoju Urz'l.dzen Wodoci<tgowo-Kanalizacyjnych na lata 2012 - 2016, dokonuj'lc 
jednoczesnie autopoprawki tegoz projektu w rnaju br. Rola w6jta (burmistrza, prezydenta rniasta) sprowadza 
si~ do wykonania czynnosci rnaj'l.cych na celu sprawdzenie, czy przedlozony dokument spelnia warunki 
okreSlone w ust. 3 art. 21 ustawy. W rzeczonej sprawie zostaly spelnione przez MPUK Sp. z 0.0. wszystkie 
ustawowe warunki dotycz'l.ce wieloletniego planu rozwoju .. , tzn.: 

a) przedstawiono planowany zakres uslug; 

b) podano przedsi~wzi~cia rozwojowo-rnodernizacyjne oraz racjonalizuj'l.ce zui.ycle wody/wprowadzania 
sciek6w; 

c) podano nakiady inwestycyjne w poszczegolnych latach oraz ir6dla ich finansowania; 

d) plan nie stoi w sprzecznosci z kierunkarni okreSlonyrni w dokurnentach planistycznych Miasta (studiurn 
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego oraz planarni zagospodarowania 
przestrzennego); 

e) nie wyst~puje sprzecznosc planu z zezwoleniern wydanyrn Miejskiemu Przedsi~biorstwu Uslug 
Kornunalnych Sp. z 0.0. przez Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki na prowadzenie dzialalnosci 
w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wod~ i zbiorowego odprowadzania sciekow (decyzja nr WIK 
703/1 /08 Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki z dnia 3 grudnia 2008 r.). 

Zatern, stosownie do zapis6w art. 21 ust. 5 ustawy 0 zbiorowyrn zaopatrzeniu w wod~ oraz zbiorowym 
odprowadzaniu sciek6w, rada grniny jest organern, lct6ry zatwierdza w drodze uchwaly plan przedlozony 
przez przedsi~biorstwo wodoci<tgowo-kanalizacyjne. 

Wobec powyi.szego podj~cie uchwaly jest w pelni uzasadnione. 

H(II,MIS 'RZ MLo\STA 

""" ./,"" 
_",II"""'-'kl 
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