
UCHWAŁA NR XXI/131/2017
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wielichowa nr XIII/76/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 

2016-2018 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 2016 r. 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wielichowa nr XIII/76/2016 z dnia 24 lutego 2016r. 
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 
lata 2016-2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Wielichowie, poprzez dodanie 
w pkt II planu, obejmującym przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach, 
następujących inwestycji:

- budowa wodociągu ul. Czereśniowa w m. Wielichowo Wieś,

- rozbudowa wodociągu Gradowice – Augustowo,

- wymiana wypełnienia złoża biologicznego,

§ 2. 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały stanowi ujednolicony plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wielichowie..

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/131/2017

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 28 lutego 2017 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ 
KANALIZACYJNYCH NA LATA 2016-2018 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.

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.,

Id: 651ED81C-7E95-4A26-9DBB-6EE6FE5C5431. Uchwalony Strona 1



- 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 wodociągu tranzytowego Łubnica – Zielęcin;

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Parkowa, Słoneczna, Kościelna, Sadowa, Grodzka w Wielichowie

- budowa wodociągu ul. Trzcinicka w m. Wielichowo Wieś

- wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Łubnica i Trzcinica

- budowa wodociągu ul. Czereśniowa w m. Wielichowo Wieś

- rozbudowa wodociągu Gradowice – Augustowo

- wymiana wypełnienia złoża biologicznego

- zakup pojazdu asenizacyjnego;

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 2016-2018 przedstawia Tabela nr 1 i Tabela 
nr 2.

Tabela nr 1

Lp. NAZWA INWESTYCJI 2016 2017 2018
1. Budowa wodociągu tranzytowego 

Łubnica - Zielęcin X
2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 

Parkowa, Słoneczna, Kościelna, 
Sadowa, Grodzka

X

3. Budowa wodociągu 
ul. Trzcinicka w 
m. Wielichowo Wieś

X

4. Wykonanie dokumentacji 
projektowej kanalizacji sanitarnej 
w m. Łubnica i Trzcinica

X

5. Budowa wodociągu Wielichowo 
Wieś ul. Czereśniowa

X X

6. Rozbudowa wodociągu Gradowice X X
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- Augustowo
7. Wymiana wypełnienia złoża 

biologicznego
X X

Tabela nr 2

Lp. NAZWA INWESTYCJI 2016 2017 2018
1. Zakup pojazdu asenizacyjnego 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

2016 2017 2018

1. Budowa wodociągu 
tranzytowego Łubnica - 
Zielęcin

Rurociąg 
PCV

Ø110mm
1756mb 220 000,00

2. Budowa kanalizacji 
sanitarnej ul. Parkowa, 
Słoneczna, Kościelna, 
Sadowa, Grodzka 

Kolektor 
ø 200mm, 

Przykanaliki 
ø 160mm

K – 1681mb
P – 35mb

670 000,00

3.
Budowa wodociągu ul. 
Trzcinicka w m. 
Wielichowo Wieś

Rurociąg 
PCV 

ø 110mm,
1080mb 120 000,00

4.

Wykonanie dokumentacji 
projektowej kanalizacji 
sanitarnej w m. Łubnica 
i Trzcinica

2 kpl. 120 000,00

5. Budowa wodociągu Wielichowo Wieś 
ul. Czereśniowa

Rurociąg
PCV

ø 110mm

562mb 7 805,58 62 194,42

6. Rozbudowa wodociągu Gradowice - 
Augustowo

Rurociąg
PCV

ø110mm
502mb 9 280,17 40 719,83

7. Wymiana wypełnienia złoża 
biologicznego

pakiety 
AF 30/150

250m3 135 000,00 7 000,00

OGÓŁEM: 492 085,75 109 914,25 790 000,00

Tabela nr 4
NAKŁADY INWESTYCYJNELP. NAZWA INWESTYCJI

2016 2017 2018

1. Zakup pojazdu asenizacyjnego 120 000,00
OGÓŁEM: 120 000,00

IV. Finansowanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 przewiduje sfinansowanie zadań 
objętych planem z niżej wymienionych źródeł:

- środki własne

- kredyt bankowy

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

- Fundusz Sołecki
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Środki będą wykorzystane na realizację inwestycji w sposób następujący:

- środki własne

2016r. – 442.805,58 zł

2017r. – 104 194,25 zł

2018r. – 290.000,00 zł

- kredyt bankowy

2016r. – 160.000,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

2018r. – 500.000,00 zł

- Fundusz Sołecki

2016r. – 9 280,17zł

2017r. – 5 720,00zł
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Uzasadnienie

Wprowadza się zmianę uchwały nr XIII/76/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-
2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Wielichowie ze względu na potrzebę
przeprowadzenia inwestycji nieprzewidzianych pierwotnie w w/w planie, która podyktowana jest ważnym
interesem społecznym.

Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska
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