
UCHW AŁA NR XLVIII/383/2022 
RADY M IE JSK IEJ W  ZDZIESZOWICACH

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągów i Kanalizacji" Spółki z.o.o. z siedzibą

w Zdzieszowicach na lata 2023 - 2026"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada 
Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągów i Kanalizacji" Spółki z.o.o. z siedzibą 
w Zdzieszowicach na lata 2019-2022", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rad 

Zbigniew Jó:
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I. Wstęp

„Przedsiębiorstwo w odociągow o-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę 

urządzeń w odociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w  studium 

uw arunkow ań i kierunków  zagospodarow ania przestrzennego gminy oraz m iejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, w  zakresie uzgodnionym w wieloletnim  planie rozwoju 

i m odernizacji” -  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustaw y z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym  odprow adzaniu ścieków (Dz. U.2020, poz. 2028) zwanej 

dalej Ustawą.

W ieloletni plan rozw oju i m odernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

opracow uje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uwzględniając swoje 

uw arunkow ania techniczne i ekonom iczne działalności, na podstawie art. 21 ust. 1-3 Ustawy 

oraz przedstaw ia go zgodnie z art. 21 ust. 4 Burm istrzowi celem weryfikacji czy spełnia on 

warunki wynikające z art. 21 ust. 3 Ustawy.

N iniejszy plan jes t zgodny z kierunkam i rozw oju Gminy Zdzieszowice określonymi 

w  opracow yw anych na szczeblu gm iny Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. W ieloletni plan jes t zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie 

zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

N iniejszy plan został opracowany w  cenach bieżących uwzględniając przepisy prawa 

w  zakresie ustalania tary f dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków.

Plan obejm uje okres 4 lat od 2023 do 2026 roku. Plan ma charakter otwarty i może być 

korygowany (aktualizowany) w  przypadku zm ian uzasadniających taką konieczność. Dotyczy 

to zwłaszcza zm ian w  zakresie rzeczowym , kosztowym i czasowym planowanych 

przedsięw zięć oraz kierunków pozyskania środków  na ich realizację, których wcześniej nie 

m ożna było przewidzieć.

Id: 83428066-FAB3-4702-B35B-6580BA725AEA. Podpisany Strona 2



II. Zakres tematyczny planu

N a podstaw ie art. 21 ust. 2 Ustawy, W ieloletni plan rozw oju określa w  szczególności:

1) planow any zakres usług w odociągowo-kanalizacyjnych,

2) przedsięw zięcia rozw ojow o-m odem izacyjne w  poszczególnych latach,

3) przedsięw zięcia racjonalizujące zużycie w ody oraz wprowadzanie ścieków,

4) nakłady inwestycyjne w  poszczególnych latach,

5) sposoby finansowania planow anych inwestycji.

W edług m inim um  -  plan pow inien zatem  zawierać zakres rzeczowy przedsięwzięć i jego 

w pływ  na poziom  i zakres św iadczonych usług, harmonogram czasowy ich realizacji oraz 

nakłady finansowe wraz ze źródłem  i kosztam i ich pozyskania.

III. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Spółka planuje wykonywanie następujących usług:

-  pozyskiw anie i dostarczanie wody dla celów  bytowych i gospodarczych, pobór, 

uzdatnianie i rozprowadzanie wody,

-  świadczenie usług w  zakresie odprow adzania i oczyszczania ścieków,

-  usługi sanitarne i pokrewne,

-  wykonywanie robót ogólnobudow lanych w  zakresie obiektów liniowych -

rurociągów,

-  wykonywanie robót ogólnobudow lanych w  zakresie rozdzielczych obiektów

liniowych -  rurociągów,

-  w ykonyw anie instalacji w odnych i kanalizacyjnych.

IV. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

1. G ospodarka wodociągowa:

-  m odernizacja stacji redukcyjnych,

-  wym iana arm atury na sieci,

-  sukcesywna wym iana sieci wodociągowej

-  m odernizacja SUW,

-  wym iana wodomierzy,

-  rozbudow a sieci wodociągowych,

-  budowa ujęcia wody.
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2. G ospodarka ściekowa:

-  sukcesyw na wym iana i rem ont sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zdzieszowice,

-  budowa urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej.

V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

1. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

Zadaniem  priorytetowym  w  zakresie racjonalnej gospodarki wodnej jes t obniżenie ilości 

wody niesprzedanej, tzn. strat wody na sieci wodociągowej. Powyższy cel W iK Sp. z o.o. 

zam ierza osiągnąć zm niejszając ilość awarii wodociągowych, co będzie m ożna uzyskać 

sukcesywnie, w  miarę postępujących rem ontów  sieci, wymiany zasuw oraz poprzez montaż 

wodom ierzy strefowych, w prowadzenie inteligentnego systemu m onitorowania sieci 

wodociągowej. Dzięki obserwacji poziom u m inim alnego przepływu wydzielonych obszarów 

będzie m ożna zidentyfikować nadm ierne przepływ y generowane przez wycieki, co 

w  połączeniu z urządzeniam i do wykryw ania przecieków  sieci wodociągowej, usprawni 

lokalizowanie i usuwanie awarii wodociągowych. Realizacja tych planów pozwoli, 

w  perspektywie w ieloletniej, osiągnąć zakładany cel.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprow adzanie ścieków

W  zakresie przedsięw zięć racjonalizujących w prowadzanie ilości ścieków przewiduje się 

wyszukiwanie m iejsc infiltracji wód gruntow ych i deszczowych do systemu kanalizacji 

sanitarnej. N a tej podstaw ie dokonywane będą na bieżąco, w  miarę możliwości finansowych 

Spółki wym iany uszkodzonych elem entów sieci.
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Zadanie nr 6 -  „Rozbudowa sieci w odociągowej -  ul. Kasztanowa Żyrowa” realizowane 

będzie ze środków własnych Spółki. W  przypadku pojawienia się możliwości skorzystania ze 

środków  zewnętrznych (np. dotacje, refundacje, pożyczki) Spółka wystąpi o ich przyznanie.

VIII. Podsumowanie

Przedsiębiorstw o w  planie ujęło najw ażniejsze zadania zabezpieczające funkcjonowanie 

obiektów  oraz sieci wodociągow ych i kanalizacyjnych, gwarantujących prawidłowe 

zabezpieczenie w ykonyw ania usług w  zakresie produkcji i dostawy wody oraz odbioru 

ścieków.

Przedłożony plan jest planem  optym alnym  pod względem finansowym i technicznym 

w  podstaw ow y sposób zabezpieczający funkcjonowanie Przedsiębiorstwa, interesy odbiorców 

przy wypełnianiu w  pełnym  zakresie zadania w łasnego gminy w zakresie dostawy wody 

pitnej i odbiorze ścieków, z uw zględnieniem  warunków  rozwoju gminy określonych w 

studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

m iejscow ych planów  zagospodarowania przestrzennego, które służyć będą rozwojowi Miasta 

i Gminy, popraw ie jakości świadczonych usług oraz dostosowaniu ich do standardów 

unijnych.
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Uzasadnienie
Obowiązek opracowania i wprowadzania aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nakłada na Spółkę art.21 ust. 1-3 Ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. 
poz.2028). Jest on podstawą działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa oraz elementem kształtowania 
późniejszych taryf. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2023 - 2026 obejmuje przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane do realizacji 
przez WiK Sp. z o.o. w dziedzinie urządzeń, wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zdefiniowanych 
w w.w. ustawie na okres od 2023 roku do 2026 roku.

W zakresie objętym planowanymi inwestycjami uwzględniono przewidywane nakłady inwestycyjne oraz 
termin realizacji zadań. Uwzględniono potrzeby inwestycyjne wynikające z aktualnego stanu infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej znajdującej się w posiadaniu Spółki, konieczności napraw i remontów sieci oraz jej 
modernizację. Zabezpieczono również środki na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie 
z wnioskami mieszkańców gminy. Dla zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona” oraz 
„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Bukowej wŻyrowej” Spółka wystąpiła 
o pomoc ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach PRO W. W przypadku nie uzyskania 
dofinansowania inwestycje będą możliwe do realizacji po dekapitalizowaniu Spółki przez Właściciela. 
Przedmiotowy plan jest 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 spółki Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Zdzieszowicach.

Sporządził: 

Adrian Zimerman
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