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UCHWAŁA Nr 	 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	  

w sprawie powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania 
zadania wlasnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji 
deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 14 oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz.1432, poz.2500); 
art. 4 ust. 1 pkt 12, 13 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z2018 r. poz. 995, zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500); art. 2 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 827, 
zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1496, poz. 1693); art. 3 ust. 1 ustawy z dnia? czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
1152, zm. poz.1629 ) uchwala się, co następuje: 

§ I. Powierza się  Spółce z ograniczoną  odpowiedzialnością  Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja 
w latach: 2019 - 2021 wykonywanie zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej 
pn. „Świadczenie usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego" - obejmującego: eksploatację, konserwację  i remonty miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej i urządzeń  kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych. 

Środki finansowe na realizację  zadania, o którym mowa w § 1 na poszczególne lata będą  
ustalane każdorazowo przez Radę  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w uchwale budżetowej. 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, działający jako Zgromadzenie Wspólników 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością, ustali zasady 
i sposób wykonywania powierzonego zadania oraz sposób dokonywania rozliczeń  finansowych 
pomiędzy Miastem a Spółką  z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów w granicach środków 
zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta. 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Mocą  Uchwał  Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr : XXIX/547/13 z dnia 
22 stycznia 2013 r. oraz XIX/271/16 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Spółce z o.o. 
Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu 
świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego powierzono w/w spółce realizację  zadania pn. „Świadczenie usług bieżącego 
utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego". Zadanie 
obejmowało eksploatację, konserwację  i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń  
kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych w latach 2013 — 
2018. Celem zachowania ciągłości w realizacji zadania własnego gminy zasadnym jest podjęcie 
uchwały pozwalającej na powierzenie PWiK Sp. z o.o. kontynuacji usług w latach: 2019, 2020 
i 2021. Koordynacją  realizacji zadania w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
zajmuje się  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Przedmiot 
wykonywanych dotychczas usług obejmował  m.in. takie roboty jak: konserwacja i remonty 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń  kanalizacyjnych służących do odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych, wymiana lub remont uszkodzonych odcinków sieci 
i przykanalików kanalizacji deszczowej, wymiana lub remont oraz pionowa regulacja 
uszkodzonych studzienek i wpustów burzowych, czyszczenie sieci, przykanalików 
i osadników w studzienkach oraz wpustach burzowych, uzupełnianie skradzionych lub 
uszkodzonych pokryw na studzienkach, uzupełnianie skradzionych lub uszkodzonych krat na 
wpustach burzowych, czyszczenie komór kanałów burzowych, budowa i inwentaryzacja 
powykonawcza nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej, remont, inspekcja kanałów za 

pomocą  kamery wideo, ocena stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej, zapis na 

nośnikach CD, remonty cząstkowe i naprawy bieżące kanalizacji deszczowej wynikające ze spraw 

awaryjnych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 
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