
Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLII/296/09 

z dnia 26.02.2009 r. 
 
 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH, 

ZLEWNI HOŁDUNÓW I ZLEWNI ZIEMOWIT 
 
 
będących w posiadaniu PGK „PARTNER” Sp. z o. o. w Lędzinach na terenie Gminy Lędziny na lata 
2009 - 2010. 
 
− Planowany zakres usług kanalizacyjnych. 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o. o. zostało powołane przez Miasto 
Lędziny w celu wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu odprowadzania ścieków. W okresie 
objętym planem spółka będzie świadczyć usługi w następującym zakresie: 
 

− prowadzenie konserwacji, remontów i modernizacji sieci kanalizacyjnej 
− usuwanie awarii kanalizacyjnej (pogotowie kanalizacyjne) 
− świadczenie usług w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej 
− odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną i kierowanie ich do oczyszczalni 
− oczyszczanie ścieków na oczyszczalniach 

 
 
− Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach. 

 
 

W latach 2009 - 2010 w celu rozbudowy sieci wykonanie minimum  17 podłączeń do 
kanalizacji, przyłącza + sięgacze – odcinki lokalne 
Wymiana ok. 4 szt pomp na oczyszczalniach i na sieci. 
Zmiana sposobu zasilania obiektów: oczyszczalni „Ziemowit” i pompownia CII 
Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Pokoju. 
 
 

− Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzenie ścieków 
 
 Zmiana sposobu odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni Hołdunów 
 przepompowni 
 
− Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 

 
 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci nie zawiera planów inwestycyjnych        
wynikających z projektu: 
„Uporządkowanie Gospodarki ściekowej w Gminie „ – Studium Wykonalności. 
W momencie przyjęcia tego projektu do realizacji plan wieloletni będzie ulegał 
bieŜącej weryfikacji. 
 

− Sposób finansowania planowanych inwestycji 
 
 Poniesione nakłady finansowe pochodzą: 
 Ze środków własnych spółki. 
 

- z odpisu amortyzacyjnego infrastruktury odprowadzania ścieków 
- z odpisu amortyzacyjnego majątku spółki 



Plan modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlewni Hołdunów i zlewni Ziemowit na 
terenie Miasta Lędziny na lata 2009 – 2010. 

Plan opracowano zgodnie z art. 21 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

L.p. OBIEKT JEDNOSTKA 
MIARY 

NAKŁAD 

2009 r. 
1. Zmiana sposobu zasilania pompowni CII 1 szt. 50.000 
2.  Zmiana sposobu zasilania oczyszczalni Ziemowit 1 szt. 250.000 
3.  Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Pokoju ok. 100 mb 180.000 
4.  Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Rachowy ok. 20 mb. 20.000 
5.  Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Lędzińska  ok. 10 mb. 10.000 
6. Zmiana sposobu odprowadzania ścieków oczyszczonych z 

oczyszczalni Hołdunów 
1 szt. 40.000 

7.  Ogrodzenie pompowni na sieci kanalizacji sanitarnej 7 szt. 12.000 
8. Budowa przyłączy ul. Reymonta ok.11 szt. 300.000 
9.  Budowa przyłączy ul. Palmowa boczna ko. 6 szt. 100.000 
10.  Przebudowa pomieszczeń socjalnych oczyszczalni Hołdunów  1 szt. 50.000 
11. Remont pomieszczeń biurowych 1 szt.  100.000 
 Razem:  1.112.000 

2010 r. 
1. Projekt i wykonawstwo przyłączy, oraz modernizacja sieci i 

oczyszczalni  
 800.000 

2. Wymiana pomp na sieci i oczyszczalniach 4szt. 30.000 
 Razem:  830.000 
 
Planowany zakres usług kanalizacyjnych: 
− konserwacja, remonty i modernizacja sieci kanalizacyjnej, 
− usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, 
− świadczenie usług w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej. 
 
Wieloletni plan modernizacji urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju 
Gminy Lędziny określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
Niniejszy plan nie zawiera planów inwestycyjnych wynikających z projektu 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”. W momencie realizacji tego 
projektu wieloletni plan będzie podlegał bieŜącej weryfikacji.  
 


