
Nr IV/16/11 
Rady Gminy Marcinowice 
z dnia 14 stycznia 2011 r. 

 
 
 

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych na lata 2011-2013  
 
 
 
                Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591z późn. zm) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z 

dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz.858 z późn. zm.) – Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu Zakładu Usług Wodnych i 

Komunalnych Spółka z o.o. w Strzelcach stanowiący załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/144/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 marca 2009 r. 

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

 i kanalizacyjnych na lata 2009-2012 będących w posiadaniu Zakładu Usług Wodnych i 

Komunalnych Spółka z o.o. w Strzelcach . 

 

§3.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice 

 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

( - ) Zdzisław Grabowski 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do uchwały NR IV/16/11 

Rady Gminy Marcinowice 
z dnia 14 stycznia 2011 r. 

 
 

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych na lata 2011-2013 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 21 ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz.858 z późn. zm. ) Zakład 

Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o. w Strzelcach opracował i przedstawił Wójtowi 

Gminy Marcinowice wniosek o zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych na lata 2011-2013. 

Po dokonaniu analizy stwierdzam, że ww. plan jest opracowany zgodnie z art.21 ust.3 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi                

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z 

ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami 

zezwolenia wydanego na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.  

 

 

 

  



Załącznik do uchwały nr IV/16/11 
Rady Gminy Marcinowice 
z dnia 14 stycznia 2011r. 

 
 

WIELOLETNI  PLAN  ROZWOJU I  MODERNIZACJI  URZ ĄDZEŃ 
WODOCIĄGOWYCH  I  KANALIZACYJNYCH 

NA  LATA 2011-2013 
 
 
Wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych Spółka 
opracowała uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne.  
                                                                                                                                   
Zgodnie z art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków  wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych określa: 
 
1. Planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych. 
2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach , 
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzania ścieków. 
4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. 
5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji. 
 
1. Planowany  zakres  usług  wodoci ągowych – kanalizacyjnych. 
 
Zakład  Usług  Wodnych i Komunalnych  Spółka z o.o. w Strzelcach  prowadzi 
działalność w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia  w  wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, a zakres działalności  obejmuje; 
 
a)  produkcję, przesył i dystrybucję  wody  dla  mieszkańców  gminy  Marcinowice, 
 
b) odbiór  ścieków  od  mieszkańców  gminy  Marcinowice, 
 
c)  wykonywanie wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej  eksploatacji  urządzeń 
     wodociągowych  i  kanalizacyjnych, 
 
d)  pobieranie  od  usługobiorców  należności  za  usługi  dostawy  wody  i  odbioru  
     ścieków, 
 
e)  dokonywanie przeglądów  i odbiorów  technicznych  urządzeń  wodno-
kanalizacyjnych, 
 
f)   przejmowanie do  eksploatacji wybudowanych  urządzeń  wodno-kanalizacyjnych, 
 
g)  realizowanie  zadań  związanych  z przeciwpożarowym  zaopatrzeniem  w wodę, 
 
     konserwacja i wymiana hydrantów, 
 
h)  zapewnianie  ochrony  ujęć wodnych  i  stacji  uzdatniania  wody i przepompowni, 
 



j )  wodociągowanie nowych terenów inwestycyjnych, 
 
 
2. Przedsi ęwzięcia rozwojowo-modernizacyjne planowane w latach 201 1-2013. 
 
 
 
Planowane  koszty  inwestycji (modernizacji). / Kwoty podane w . zł./ 
 
 
Lp.  Nazwa inwestycji 2011  2012 2013 
          
1. Modernizacja Stacji Uzdatniania 40 000  500 000  500 000 
  wody w Strzelcach   projekt     
          

2. 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 75 000     

  w Marcinowicach ul. Okrężna       
          
3. Monitoring sieci wodociągowej 50 000 50 000   
  na terenie gminy Marcinowice       
          
4. Konserwacja zbiorników w           7 000     
  Białej        
          
5. Zakup i legalizacja wodomierzy. 5 000          10 000   
          
6. Likwidacja Oczyszczalni 35 000     
  Ścieków w Marcinowicach       

  

 Kanalizowanie Gminy-sieć 
kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami w miejscowości 
Zebrzydów z przesyłem do 
Marcinowic. 

 Całość 
zadania     

7.  

5 150 000 
Kwota 

pożyczki 
1 656 011     

          
8.  Sieć kanalizacji   200 000 200 000 
  sanitarnej z przyłączami w       
  miejscowościach: Kątki, Wiry,       
  Wirki, Mysłaków, Tąpadła z       
  przesyłem do Zebrzydowa       
  ( dokumentacja projektowa )       
          
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Przedsi ęwzięcia  racjonalizuj ące  zużycie  wody oraz wprowadzanie ścieków. 
 
a)  wymiana  starych  sieci  wodociągowych, 
b)  wymiana  i  legalizacja  wodomierzy, 
c)  opomiarowanie  wszystkich  odbiorców  wody, 
 
4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. 
 
Nakłady  inwestycyjne na lata 20011-2013 ujmuje tabela zilustrowana w pkt. 2 
 
 
5. Sposoby  finansowania  planowanych  inwestycji. 
 
W  latach  2011-2013 żródłami finansowania  będą; 
-  środki pozyskane z amortyzacji, 
-  kredyty bankowe i pożyczki 
-  dotacje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


