
UCHWAŁA NR V/29/2015
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Wielichowa nr XXI/144/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 

2013-2015 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Wielichowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 
poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 21 ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm. ), uchwala się co następuje:

§ 1. 

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wielichowa nr XXI/144/2013 z dnia 27 marca 2013 r. 
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 
lata 2013-2015 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Wielichowie, który otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku w niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Załącznik do Uchwały Nr V/29/2015

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 1

WIELOLETNI
PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ 

KANALIZACYJNYCH NA LATA 2013-2015
DLA

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
W WIELICHOWIE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) – przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują 
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich 
posiadaniu.

Określają one w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Wykonując wyżej cytowane zapisy ustawy przedstawiamy:

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Celem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wielichowie zgodnie z aktem 
założycielskim jest wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb w zakresie zaopatrzenia 
w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy Wielichowo, a w szczególności:

- zaopatrywanie w wodę ludności oraz przemysłu i innych odbiorców,

- odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie posiadanymi urządzeniami,

- eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 
służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,

- racjonalna i oszczędna gospodarka wodna oraz dyspozycja zasobami wodnymi w ramach określonych 
pozwoleniami wodno-prawnymi,

- prognozowanie i programowanie działań w zakresie rozwoju i eksploatacji urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych oraz realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w wyżej wymienionym zakresie,

- prowadzenie badań oraz analiz jakości wody w całym procesie technologicznym, celem uzyskania określonych 
prawem parametrów jakościowych,

- kontrola parametrów ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków,

- wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej.
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Proces oczyszczania ścieków jest realizowany w oparciu o istniejącą Oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną przy 
ul. Strzeleckiej w Wielichowie.

W ramach przedstawionego zakresu usług ZGKiM Sp. z o.o. będzie prowadzić działania w zakresie utrzymania 
i eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych obejmujące:

- urządzenia służące do ujmowania i uzdatniania wody,

- urządzenia służące do oczyszczania ścieków,

- sieć wodociągową będącą w posiadaniu ZGKiM Sp. z o.o.,

- sieć kanalizacyjną będącą w posiadaniu ZGKiM Sp. z o.o. do pierwszej studzienki licząc od strony budynku, 
a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości,

- zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw 
wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,

- zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

- zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków do odbiornika.

Ponadto Spółka prowadzić będzie usługi w zakresie:

- montażu wodomierzy,

- wydawania technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan oraz uzgadniania dokumentacji projektowej 
w tym zakresie,

- wykonywania odbiorów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy domowych.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

W ramach przedsięwzięć rozwojowych mających wpływ na rozbudowę sieci wodociągowej i zwiększenie 
dostępności usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, Piwna w Wielichowie;

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Krzywa, Kwiatowa w Wielichowie;

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Śliwkowa, Parkowa w Wielichowie

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa, Młyńska, Jesionowa, Rolna, Rakoniewicka, Kościelna 
w Wielichowie;

- budowa sieci wodociągowej Wielichowo – Prochy.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyczyni się w szczególności do:

- poprawy jakości dostarczanej wody dla mieszkańców,

- polepszenia warunków życia i gospodarowania.

Niezbędne inwestycje rozwojowo-modernizacyjne przyjęte na lata 2013-2015 przedstawia Tabela nr 1 i Tabela 
nr 2.

Tabela nr 1

Lp. NAZWA INWESTYCJI 2013 2014 2015
1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 

Szkolna, Piwna
X

2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 
Krzywa, Kwiatowa

X

3. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 
Lipowa, Młyńska, Jesionowa, Rolna, 
Rakoniewicka, Kościelna

X
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4. Budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Śliwkowa, Parkowa

X

5. Budowa sieci wodociągowej 
Wielichowo – Prochy

X

Tabela nr 2

Lp. NAZWA INWESTYCJI 2013 2014 2015
1. Zakup przyczepy asenizacyjnej X

III. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawia Tabela nr 3 i 4.

Tabela nr 3
NAKŁADY INWESTYCYJNELP. NAZWA INWESTYCJI ŚREDNICA DŁUGOŚĆ

2013 2014 2015
ŻRÓDŁA 

FINANSOWANIA
1. Budowa kanalizacji 

sanitarnej ul. Szkolna, Piwna
Ø200mm Piwna

35mb, Szkolna
12mb

Ogółem
47mb

50.000,00 Środki własne

2. Budowa kanalizacji 
sanitarnej ul. Krzywa, 
Kwiatowa

Kolektor
ø 200mm, 

Przykanaliki ø 
160mm

Krzywa
K- 64mb,
P-7.5mb;
Kwiatowa
K- 130mb,
P- 22mb.

Ogółem 223,5mb

67.050,00 Środki własne

3. Budowa kanalizacji 
sanitarnej ul. Lipowa, 
Młyńska, Jesionowa, Rolna, 
Rakoniewicka, Kościelna

Kolektor
ø 200mm, 

Przykanaliki ø 
160mm

Lipowa
K- 347mb,
P- 81,5mb;
Młyńska

K- 136mb,
P- 27mb;

Jesionowa-Rolna
K- 147mb,
P- 27mb;

Rakoniewicka K- 
192mb,

P- 33mb;
Kościelna
K- 134mb,

P- 6mb.
Ogółem

1.130,5mb

1.500000,00 Środki własne 
10% oraz 

WFOŚ i GW 
90%

4. Budowa kanalizacji 
sanitarnej ul. Śliwkowa, 
Parkowa

Kolektor
Ø 200mm

Przykanaliki
Ø 160mm

Śliwkowa
K – 446mb

P- 57mb
Parkowa

K – 236mb
P – 4mb
Ogółem
743mb

522.000,00 Środki własne

5. Budowa sieci wodociągowej 
Wielichowo –Prochy

Ø 225mm 2580m 500.000,00 Środki własne oraz 
kredyt ½

OGÓŁEM: 550.000,00 67.050,00 2 522.000,00

Tabela nr 4
NAKŁADY INWESTYCYJNELP. NAZWA INWESTYCJI

2013 2014 2015
ŻRÓDŁA 

FINANSOWANIA
1. Zakup przyczepy asenizacyjnej 29.400,00 Środki własne

OGÓŁEM: 29.400,00

Podane kwoty nie zawierają podatku VAT.
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IV. Finansowanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015 przewiduje sfinansowanie zadań 
objętych planem z niżej wymienionych źródeł:

- środki WFOŚ i GW,

- kredyt,

- środki własne.

Środki będą wykorzystane na realizację inwestycji w sposób następujący:

- środki z WFOŚ i GW

2015r. – 1.350.000,00 zł.

- kredyt

2013r. – 250.000,00 zł.

- środki własne

2013r. – 300.000,00 zł.

2014r. – 67.050,00 zł.

2015r. – 672.000,00 zł.
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Burmistrz Miasta i Gminy
Wielichowo

Honorata Kozłowska

Uzasadnienie
Wprowadza się zmianę uchwały nr XXI/144/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2013 w sprawie
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  na lata 2013-
2015 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Wielichowie ze względu na wykonanie
wszystkich zaplanowanych na dany okres przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych.
Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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