
                                                     PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 28 listopada 2016r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy w Nowej Dębie.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Andrzej Wołosz, który powitał 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Wydanie opinii do projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 
Nowej Dębie. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (4 „za”) bez uwag przyjęty przez 
członków  komisji. 
Ad. 3. 
Ewa Rozenbajgier kierownik Ref. Spaw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. W uzasadnieniu 
poinformowała, że przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia 
wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych. 
Dodała, że Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  
Następnie Prezes PGKiM Antoni Kapusta poinformował, że obecnie na ujęciu wody jest 5 
studni głębinowych, w których stwierdzono zanieczyszczenia trichloroetenu i tetrachloroetenu. 
Studnie te pracują w systemie bariery hydrogeologicznej czyszczącej zasoby wód głębinowych 
i zabezpieczają studnie „czyste” przed skażeniem. Dodał, że na rzecz Stacji Uzdatniania Wody 
pracują aktualnie 4 studnie. W dalszym ciągu nie wyjaśniono przyczyn zanieczyszczenia złoża 
wodonośnego i nie wskazano winnego. Dodał też, że w perspektywie naj bliższych 5 lat nie 
będzie odwrotu od budowy II etapu  ujęcia wody. Następnie zapoznał komisję z Planem i 
poinformował o zamierzeniach w zakresie inwestycji wodociągowych tj; 
1. Budowa Hydroforni „Strażacka” wraz ze zbiornikiem i rurociągami, przy ul. Strażackiej 
w Osiedlu Poręby Dębskie,  
2. Wykonanie Projektu Technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę odcinka sieci 
wodociągowej o długości ok. 300 mb wzdłuż ul. Borowej na odcinku od ul. Długiej do ul. 
Gancarskiej. 
3. Sporządzenie dokumentacji i wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 400 mb 
w Alfredówce. 
Łączna przewidywana kwota tych przedsięwzięć to 349 tys. zł. 
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych przewiduje; 
Rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych, modernizację sieci 
kanalizacji sanitarnej w mieście, gruntowne remonty lub wykonanie nowych przepompowni 
ścieków przy ul. Kolejowej i przepompowni głównej w Tarnowskiej Woli.  



Prezes dodał, że obie przepompownie są już zużyte w znacznym stopniu i ich dalsza 
eksploatacja zwłaszcza po przyłączeniu Alfredówki będzie wiązać się z dużym ryzykiem. 
Po udzieleniu wyjaśnień rozpoczęła się dyskusja nt najpilniejszych zadań do realizacji w 
nowym roku przede wszystkim z uwagi na ich awaryjność.  
Po dyskusji, komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 4 głosy „za”). 
Ad. 4. 
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzony został protokół  
z posiedzenia komisji 18 października 2016 r. dostępny w programie eSesja.  
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono, protokół  
został przyjęty 4 głosami „za”. 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 

                                                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                             Andrzej Wołosz 
 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                     
Elżbieta Goclan 


