Projekt
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/.../2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego w Głogówku Sp. z o. o.
w latach 2017-2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328) Rada Miejska
w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego w Głogówku Sp. z o.o. w latach 2017-2019, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka oraz Zakładowi Komunalnemu
w Głogówku Spółka z o.o.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Mieczysław Hołówko
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/.../2017
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.
w latach 2017 – 2019
WPROWADZENIE
Zakład Komunalny Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o ustawę z dnia
07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 328), zwana dalej ustawą i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 573).
Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić
zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody
w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób
ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy, przy
uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.
Zakres tematyczny planu, zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy, określa w szczególności:
1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
2. Przedsięwzięcia modernizacyjne w poszczególnych latach;
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 3 lat:
od 2017 do 2019 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany.
Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz
kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.
1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2017-2019
1) Zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców gminy Głogówek w wodę pitną. Pobór, uzdatnianie i dystrybucja
wody na potrzeby:
- gospodarstw domowych,
- podmiotów gospodarczych,
- innych odbiorców (instytucje, obiekty użyteczności publicznej).
2) Zbiorowe odprowadzanie ścieków z miasta i gminy Głogówek do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
3) Prowadzenie działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
4) Świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
- budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wynajmu sprzętu specjalistycznego.
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W celu pełnego zabezpieczenia dostaw wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo obok szeregu
urządzeń i obiektów technologicznych posiada sprzęt specjalistyczny: m.in. koparki, samochód
specjalistyczny do czyszczenia sieci, samochody ciężarowe oraz dostawczo-osobowe.
Obok działalności statutowej przedsiębiorstwo świadczy szereg usług pomocniczych m.in.
montaż sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej sprzętem
specjalistycznym.
2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Spółki w latach 2017-2019
Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie
gminy Głogówek poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizowanie
istniejących obiektów itp.
Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługodawców lub też poprzez podwyższenie
jakości i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców.
Niniejszy plan przedstawia podstawowe zadania inwestycyjne i podział środków na ich realizację.
Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanym bieżącymi,
nieprzewidywalnymi potrzebami.
Konieczność wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych zmiennie do wcześniej zakładanych
wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności pewnego odcinka sieci, zmian w planach remontów ulic
oraz zmiany zagospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych.
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków
Planowane na lata 2017-2019 inwestycje w znacznej mierze obejmują zadania polegające na wymianie
starych, skorodowanych i awaryjnych sieci wodociągowych oraz nieszczelnych sieci kanalizacyjnych.
Działania Spółki prowadzone będą w kierunku stopniowej, systematycznej wymiany starych sieci
w mieście, począwszy od tych najbardziej awaryjnych.
Planowane są także dalsze przedsięwzięcia na terenie oczyszczalni ścieków racjonalizujące proces
oczyszczania i ponownego wprowadzania do środowiska ścieków, jak również wymiana urządzeń
oczyszczalni nie gwarantujących niezawodności pracy (z uwagi na proces zużycia).
4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, sposoby finansowania
Zakres rzeczowy planowanych inwestycji rozłożono w czasie do roku 2019 proporcjonalnie do
możliwości ich finansowania przy uwzględnieniu środków własnych pochodzących z odpisów
amortyzacyjnych.
Jednocześnie Spółka będzie podejmowała kroki zmierzające do pozyskiwania innych źródeł finansowania
inwestycji w postaci dotacji, pożyczek i kredytów ze źródeł zewnętrznych.
Nakłady inwestycyjne na poszczególne zadania zostały podzielone na lata 2017-2019. Szczegółowy plan
finasowania zawiera dołączona tabela. W tabeli zostały uwzględnione również spłaty rat kredytów
i pożyczek już zaciągniętych przez Spółkę w latach poprzednich, których termin spłaty przypada w okresie
2017-2019
5. Podsumowanie
Opracowany plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest
zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami
udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/.../2017
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
L.p.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1

Nazwa zadania
2

Źródło finansowania
3

Rok 2017
4

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE
Rozbudowa sieci wodociągowej w Głogówku,
środki własne Spółki
20.000,00
ul. Świętej Anny
inne
środki własne Spółki
Modernizacja sieci kanalizacyjnej
(ul. Jagiellońska, Pasternik, ul. Powstańców),
inne
obiektów i urządzeń kanalizacyjnych
środki własne Spółki
35.000,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków
inne
środki własne Spółki
28.125,00
Poprawa jakości wody, pewności zasilania
(w tym przesył wody - Aqua Silesia)
inne
środki własne Spółki
50.000,00
Zakupy inwestycyjne
inne
-

Planowane nakłady (PLN)
Rok 2018
5

Rok 2019
6

50.000,00
-

150.000,00
-

50.000,00
28.125,00
100.000,00
-

120.000,00
28.125,00
-

PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Montaż monitoringu dotyczącego pracy i stanów
środki własne spółki
35.000,00
5.000,00
awaryjnych obiektów wodno-kanalizacyjnych
inne
-

SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH
3.1
Spłata pożyczki w WFOŚiGW na zakup samochodu
środki własne Spółki
151.044,00
ssąco-płuczącego
inne
3.2
Leasing na zakup koparko ładowarki JCB
środki własne Spółki
64.072,91
Razem planowane nakłady roczne
środki własne Spółki
383.241,91
inne
-
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151.44,00
42.349,08
426.518,08
-

151.044,00
42.349,08
491.518,08
-
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