UCHWAŁA NR III/17/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na
terenie miasta Cieszyna, na lata 2018 – 2024
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), Rada Miejska postanawia:
§ 1. Nadać „Wieloletniemu planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych
na terenie miasta Cieszyna, na lata 2018 -2024” uchwalonemu Uchwałą nr XXXIX/394/17 Rady Miejskiej
Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 r. brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Cieszyna
Remigiusz Jankowski
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Załącznik do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta
Cieszyna na lata 2018 – 2024.
1. PODSTAWA PRAWNA
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta
Cieszyna na lata 2018 – 2024, opracowano zgodnie z art. 5 i art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152).
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zgodnie z art. 21 przywołanej wcześniej ustawy plan określa w szczególności:
- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków;
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Niniejszy Plan wskazuje kierunki Inwestycyjne w latach 2018 - 2024, podane w nim wartości oraz
terminy mają charakter poglądowy.
Wartość (netto) planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2018 – 2024 wyniesie 6 530 tys.
zł z czego wartość środków własnych Spółki pochodzących z odpisów amortyzacyjnych wynosi:
3 780 tys. zł
Niniejszy Plan jest zgodny z strategią rozwoju miasta Cieszyna – Utrzymanie wysokiego standardu
infrastruktury technicznej, a także ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Plan obejmuje zadania, które realizowane będą na terenie gminy Cieszyn przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
3. KRYTERIA DOBORU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W celu wyboru najistotniejszych inwestycji przeznaczonych do realizacji w latach 2018 –
2024 posłużono się następującymi kryteriami:
Kontynuacja – jednym z głównych kryteriów decydujących o umieszczeniu zadań inwestycyjnych
w planie, była ich kontynuacja, jako zadań już rozpoczętych w latach poprzednich, a w swym końcowym
rezultacie zapewnienie kompleksowego rozwiązania częstych problemów eksploatacyjnych.
Awaryjność – kolejne istotne kryterium z punktu widzenia sprawnego działania systemu
kanalizacyjnego, wiąże się z koniecznością realizacji prac, wynikających z awaryjności sieci kanalizacyjnej,
spowodowanej jej złym stanem technicznym.
Standard usług – głównym celem realizacji wymienionych poniżej inwestycji jest poprawa standardu
świadczonych przez Zakład usług, poprzez zapewnienie ciągłego bezawaryjnego odbioru ścieków.
4. PLANOWANY ZAKRES USŁUG KANALIZACYJNYCH
Zasady świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o. określa Uchwała nr XLIV/468/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie:
- Aktu Notarialnego z dnia 31 grudnia 2009 r. Repertorium A nr 13955/2009,
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- wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000347288,
- zezwolenia Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 kwietnia 2010 r. nr SRM.III/1.6433-4-2/10 na prowadzenie
działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cieszyn.
Planowany, w kolejnych latach, charakter prowadzonych usług w zakresie gospodarki ściekowej
nie ulegnie zmianie i będzie obejmował:
- eksploatację oczyszczalni ścieków - oczyszczanie ścieków
w pozwoleniach wodnoprawnych i obowiązujących przepisach;

zgodnie

z wymogami

określonymi

- eksploatację kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej m. Cieszyna oraz urządzeń sieciowych;
- odbiór ścieków z posesji przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej;
- gotowość do usuwania awarii zaistniałych na sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej;
- świadczenie usług w zakresie :
·inspekcji TV rurociągów sanitarnych i ogólnospławnych,
·wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.
5. PRZEDSIĘWZIĘCIA
ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE
WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

I RACJONALIZUJĄCE

Zakład będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację prac remontowych i modernizacyjnych
z lat ubiegłych. W kolejnych latach planuje się wykonanie następujących inwestycji polegających na
przebudowie starych wysoce awaryjnych urządzeń kanalizacyjnych, zlokalizowanych w rejonach
następujących ulic:
- Frysztackiej i Chemików w Cieszynie;
- Morcinka, Popiołka i Brożka w Cieszynie;
- Polnej, Kamiennej i Węgielnej w Cieszynie;
- Mickiewicza, Strzelców Podhalańskich i Trzanowskiego w Cieszynie.
Dzięki realizacji przedmiotowych Inwestycji nastąpi uszczelnienie sieci kanalizacyjnej, a co za tym
idzie ochrona środowiska przed przenikaniem ścieków do gruntu.

Id: 0441A982-40ED-4DEA-8207-A547D35AB861. Podpisany

Strona 2

6. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2018 – 2024
Tabela: Nakłady inwestycyjne planowane do poniesienia w latach 2018- 2024.

L.p.

Nazwa Inwestycji

Ogólny
koszt
zadania na
lata 20182024
[tys. zł
netto]

Nakłady do poniesienia w kolejnych latach
[tys. zł netto]
2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

2024 r.

100

1000

800

Plan inwestycyjny
1

2

3

4

1
2
3

Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie
ul. Frysztackiej i Chemików
w Cieszynie
Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie
ul. Morcinka, Popiołka
i Brożka w Cieszynie
Przebudowa
kanalizacji
sanitarnej w rejonie
ul. Polnej, Kamiennej
i Węgielnej w Cieszynie
Przebudowa
kanalizacji
sanitarnej w rejonie
ul. Mickiewicza, Strzelców
Podhalańskich
i Trzanowskiego
w Cieszynie
Ogółem [tys. zł]:

3 030

30

2 000

2 650

350

100

750

50

750

50

6 530

30

2 750

450

500

500

Źródła finansowania inwestycji – zadań modernizacyjnych
Środki własne
3 780
30
1 000
450
500
(amortyzacja)
Darowizna PPG Polifarb
Cieszyn S.A. dla Gminy
250
250
Cieszyn przekazana
aportem do Spółki
Pożyczka (WFOŚiGW)
2 500
1 500
Razem [tys. zł]

6 530

30

2 750

450

500

200

200

500

500

1 500

800

500

500

800

1 000
500

1 500

800

7. SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI
Zadania planowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
sfinansowane zostaną ze środków własnych Spółki pochodzących z odpisów amortyzacyjnych, przekazanej
aportem do Spółki kwoty 250 tys. stanowiącej darowiznę PPG Polifarb Cieszyn S.A.
dla Gminy Cieszyn (dot. zadania przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej
i Chemików w Cieszynie). Planuje się również pozyskanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Planowane nakłady inwestycyjne są zgodne
w poszczególnych latach środkami finansowymi.

z dysponowanymi

i możliwymi

do

uzyskania

8. PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU
W wyniku działań modernizacyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zamierza
osiągnąć:
- efekt ekologiczny – poprzez wymianę starych, nieszczelnych kanałów będących przyczyną eksfiltracji
ścieków do gruntu, inwestycje przyczynią się do ochrony wód powierzchniowych
i podziemnych,
- zmniejszenie ilości wód infiltracyjnych dopływających do oczyszczalni,
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- zmniejszenie ilości awarii na eksploatowanej kanalizacji sanitarnej,
- zmniejszenie kosztów związanych z koniecznością częstego usuwania awarii na opisanych odcinkach sieci
kanalizacyjnej.
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