UCHWAŁA NR XVII/124/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015- 2017

i modernizacji

urządzeń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.1)) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 139) uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Kożuchowie uchwala „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/2/12 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata
2012 – 2014”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie oraz w prasie miejscowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645,poz.1318,Dz.
U. z 2014r. poz. 379 i poz.1072
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Tabela 1
Zakres rzeczowy oraz planowane źródła finansowania nakładów inwestycyjnych na realizację zakresu
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1. Wstęp.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Spółka z o.o. z siedzibą
w Kożuchowie, ul. Moniuszki 7, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000096178, prowadzi statutową działalność
w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t. j. Dz.U. z 2015r. poz.139), zwanej dalej ustawą.
Działalność Wydziału Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Kożuchowie oparta jest o dwa podstawowe filary:
 pobór, uzdatnianie pobranej wody surowej i dostarczanie odbiorcom wody pitnej
o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej,
 odbiór ścieków i w większości skuteczne ich oczyszczanie.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych (WPRiM) będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
„USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie został opracowany na podstawie art.21 ust.1 – 3
ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych
Przedsiębiorstwa.
Niniejszy Plan obejmuje okres trzyletni od 2015 – do 2017 roku, ma charakter
otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian
rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków
pozyskiwana środków finansowych na ich realizację, których wcześniej nie można było
przewidzieć. Na podstawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będą opracowywane roczne plany inwestycyjne
Przedsiębiorstwa, które uwzględniać będą w/w korekty.
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2. Cel WPRiM
Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne
dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów ( polskie ustawy i rozporządzenia
w zakresie gospodarki wodno – ściekowej uwzględniają wymogi UE).
Podstawowymi celami w ramach realizacji zadań wynikających z profilu
działalności Przedsiębiorstwa są:
 stała poprawa jakości dostarczonej wody pitnej poprzez ciągły monitoring oraz
unowocześnianie technologii jej uzdatniania,
 modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
 dalsza rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na obszarze Gminy
Kożuchów,
 oczyszczanie ścieków zgodne z normami polskimi i Unii Europejskiej,
 poprawa oddziaływania na środowisko naturalne,
 rozszerzenie usług na wskazane obszary.
Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy określa w szczególności:
 planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
 przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
 nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
 sposoby finansowania poszczególnych inwestycji.
3. Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Głównymi zadaniami rozwojowymi Spółki przewidzianymi do realizacji
w latach obowiązywania planu w zakresie urządzeń wodociągowych są:
 modernizacja stacji uzdatniania wody w Kożuchowie w celu unowocześnienia
technologii uzdatniania wody i zapewnienia ciągłości dostaw uzdatnionej wody dla
mieszkańców Kożuchowa, Podbrzezia Dolnego, Podbrzezia Górnego i Słociny,
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 kapitalny remont wieży ciśnień,
 rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz monitoring dystrybucji wody,
 modernizacje pompowni wody w Mirocinie Górnym oraz w Broniszowie,
 wymianę istniejących oraz montaż nowych hydrantów przeciwpożarowych
i zasuw na terenie miasta i gminy Kożuchów,
 budowa sieci wodociągowej na terenie skrzyżowania ulic Chopina – Szprotawska
( RONDO),
 modernizacja sieci tranzytowej rurociągu wody surowej z ujęcia wody w Słocinie
do stacji uzdatniania wody w Kożuchowie ul. Elektryczna,
 budowa nowej studni głębinowej na ujęciu wody w Stypułowie oraz remont
zbiornika retencyjnego na rurociągu Stypułów – Kożuchów,
 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. modernizacji stacji
uzdatniania wody wraz z pompownią wody w Stypułowie,
 opracowanie inwentaryzacji

sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta

Kożuchów,
 opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej dla modernizacji
pompowni wody w Czciradzu, oraz modernizacji Stacji uzdatniania wody w Książu
Śląskim,
 wymiana rurociągu wody surowej w Mirocinie Średnim - odcinek od ujęcia wody
do stacji uzdatniania wody ( SUW),
 budowa drugostronnego zasilania Osiedla 22 Lipca w wodę – odcinek z SUW
przy ul. Elektrycznej – kolonia Moniuszki ( przejście pod torami kolejowymi).
Głównymi zadaniami z zakresu rozwoju urządzeń kanalizacyjnych są:
 modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Kożuchowa,
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czciradzu,
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 przebudowa przepompowni ścieków na ul. Zygmuntowskiej,
 budowa sieci kanalizacyjnej na terenie skrzyżowania ulic Chopina – Szprotawska
( RONDO),
 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rozwiązania
gospodarki ściekowej dla terenów nieskanalizowanych na terenie Aglomeracji
Kożuchów.
Zadania wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć zostały określone w tabeli 1
będącej integralną częścią Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci
Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017.
Zadania te opracowano uwzględniając następujące aspekty:
 potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych,
 konieczność zmian technologicznych w procesach uzdatniania wody,
 potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków,
 konieczność rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej,
 możliwości finansowe Spółki
5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie i
oczyszczanie ścieków.
Działalność statutowa Spółki, polegająca na dostawie wody, narażona jest
na nieuniknione straty z tytułu wody podawanej do sieci, wynikające w szczególności
z awaryjności sieci, niezinwentaryzowanych i nieopomiarowanych poborów (w tym
kradzieży wody).
W celu zmniejszenia strat powodowanych w/w czynnikami Spółka zamierza
zintensyfikować działania polegające na:
 bieżącym kontrolowaniu wodomierzy oraz ich sukcesywną wymianą na bardziej
precyzyjne,
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 remontach, konserwacjach oraz wymianie nieszczelnych hydrantów i zasuw
w ramach remontu sieci wodociągowej,
 wzroście skuteczności egzekucji należności,
 modernizacji stacji uzdatniania wody, co pozwoli na optymalne zużycie wody na
płukanie filtrów oraz precyzyjne opomiarowanie wyprodukowanej wody.
Do działań racjonalizujących odprowadzanie ścieków do kanalizacji należy zaliczyć:
 bieżące kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez
zakłady i podmioty gospodarcze,
 uszczelnienie studni kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania zjawisk
infiltracji,
 poprawę ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków poprzez systematyczną
kontrolę gospodarstw domowych i skuteczna egzekucje należności,
 sukcesywną eliminację wprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
Efektem działań racjonalizujących zużycie wody i odprowadzanie ścieków będzie:
 obniżenie kosztów wynikających z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska
uiszczanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,
 znaczne polepszenie jakości ścieków oczyszczonych,
 znaczne zmniejszenie strat związanych z dostawą wody.
6. Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania.
Prognozowane nakłady na inwestycje realizowane w latach 2015-2017 zamykają
się łączną kwotą 18 505 198,02 zł netto.
Źródłami finansowania planowanych inwestycji będą:
a) środki własne w kwocie 6 336 916,00 zł,
b) dotacja 7 432 863,65 zł,
c) dofinansowanie 1 006 660,00 zł,
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d) kredyt 3 728 758,37 zł.
7. Przewidywane efekty planu
W wyniku działań inwestycyjnych Przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć:
 utrzymanie ciągłej dostawy wody pitnej i odbioru ścieków zgodnie z polskimi
i unijnymi normami oraz zapewnienie niezawodności działania systemu
wodociągowego i kanalizacyjnego,
 zmniejszenie strat wody,
 wzrost długości sieci wodociągowej z przyłączami,
 zmniejszenie ilości awarii wodociągowych,
 wzrost długości sieci kanalizacyjnej z przyłączami,
 zmniejszenie ilości awarii kanalizacyjnych,
 wzrost ilości mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej i sieci
kanalizacyjnej.
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Załącznik do WPRiM na lata 2015-2017
TABELA NR 1 - Zakres rzeczowy oraz planowane źródła finansowania nakładów inwestycyjnych na realizację zakresu rzeczowego przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych w latach 2015-2017

Planowana realizacja
Nr
Zadania

Opis i lokalizacja zadania

1.

Projekt "Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania
ścieków w aglomeracji Kożuchów", w tym zadania:

Gmina Kożuchów

1.1

Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Kożuchów

Kożuchów

1.2

Modernizacja ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie.

Kożuchów

1.3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów

Czciradz/Kożuchów

1.4

Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z infrastrukturą techniczną. Budowa ogrodzenia.

Kożuchów

1.5

Przebudowa przepompowni ścieków przy ulicy Zygmuntowskiej
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z Czciradza w kierunku
Kożuchowa.
Kanalizacja - Etap II (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)

Czciradz/Kożuchów

3.1

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Sieć kanalizacji
sanitarnej oraz sieć wodociągowa w ulicy Szprotawskiej (odcinek od DPS do ulicy
Polnej) z uwzględnieniem wszystkich przyległych ulic i budynków

Kożuchów

3.2

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Kanalizacja
sanitarna i sieć wodociągowa w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy
Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów z
uwzględnieniem przyległych ulic

Kożuchów/Podbrzezie Dolne

3.3

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Kanalizacja
sanitarna i sieć wodociągowa na terenie Podbrzezia Dolnego – obszary za osiedlem
domów jednorodzinnych przy ul. Prusa – rejon ulic Tuwima, Norwida z włączeniem
poprzez Kolonię Zielonogórską do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy
Zielonogórskiej

Kożuchów

3.4

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Rozdzielenie
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 1 Maja, wymiana sieci wodociągowej;
odcinek kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Żagańskiej / 1 Maja (odcinek
od skrzyżowania ulicy Żagańskiej z ulicą Kwiatową do skrzyżowania ulicy Żagańskiej z
ulicą Chopina), ulicy Głowackiego, Literackiej, Pl. Zwycięstwa; sieć kanalizacji sanitarnej
i sieć wodociągowa w ulicy Moniuszki poprzez projektowane rondo, ulicę Chopina, Pl.
Ewangelicki, Spacerową do ulicy Zielonogórskiej. Przełączenie ulicy Polnej do
kanalizacji w ul. Żagańskiej)

Kożuchów

3.5

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Kanalizacja
sanitarna i sieć wodociągowa w ulicy Drzymały, Kolorowej, Okrzei, Pl. Kopernika w
Kożuchowie (odprowadzenie ścieków do ulicy Garbarskiej)

Kożuchów

4.

Modernizacja pompowni w Broniszowie i Mirocinie Górnym

Broniszów/Mirocin Górny

2.
3.

Lokalizacja
Projektowanie

Modernizacja pompowni w Broniszowie wraz z infrastrukturą techniczną.

Broniszów

Modernizacja pompowni w Mirocinie Górnym wraz z infrastrukturą techniczną.

Mirocin Górny

6.
6.1
6.2

12 283 691,60

2015

2015

155 597,36

155 597,36

2016

2016

1 556 586,46

Środki UE - PROW

7 122 824,65

Pożyczka WFOŚ

Dofinansowanie
Gminy Kożuchów

3 604 280,49

31 119,48

2015

600 000,00

124 477,88

2015

600 000,00

600 000,00

413 385,99

103 346,99

310 039,00

202 756,05

50 689,05

152 067,00

210 629,94

52 657,94

157 972,00

610 000,00

610 000,00

203 340,00

413 385,99

2016

Kożuchów

2015

2016/2017

40 000,00

2 000 000,00

2 040 000,00

2 040 000,00

Kożuchów
Kożuchów

2015
2016

2016
2017

20 000,00
20 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 020 000,00
1 020 000,00

1 020 000,00
1 020 000,00

2015

2016

20 000,00

80 000,00

100 000,00

100 000,00

Stypułów

8.

Remont zbiornika retencyjnego na rurociągu Stypułów - Kożuchów

Stypułów

10.

12 283 691,60

2015

Budowa nowej studni głębinowej z obudową typu Lange oraz założenie obudowy
typu Lange na już istniejącej - ujęcie Stypułów.

Modernizacja SUW wraz z pompownią wody w Stypułowie - opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Kożuchów ( 4 rejony wg załącznika nr 2):

2015

Kożuchów

7.

9.

Koszt realizacji
zadania

PUK
Sp. Środki UE- POIŚ

Kożuchów

4.2

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie skrzyżowania ulic
Chopina/Szprotawska (RONDO)
Modernizacja sieci tranzytowej rurociągu wody surowej z ujęcia w Słocinie do
Kożuchowa w tym:
Odcinek fi 300 (do ul. Nowosolnej)
Odcinek fi 400 (od ul. Nowosolnej)

Koszt
dokumentacji

Środki własne
Szacunkowy łączny koszt
„USKOM”
netto
z o.o.

Kożuchów

4.1

5.

Realizacja zadania

Żródła finansowania

Koszty (netto)

Stypułów

100 000,00

2016
2016

60 000,00

100 000,00

100 000,00

60 000,00

60 000,00

Kożuchów

2016-2017

400 000,00

400 000,00

400 000,00

10.1

Inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Kożuchów Rejon 1

Kożuchów

2016

100 000,00

100 000,00

100 000,00

10.2

Inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Kożuchów Rejon 2

Kożuchów

2016

100 000,00

100 000,00

100 000,00

10.3

Inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Kożuchów Rejon 3

Kożuchów

2017

100 000,00

100 000,00

100 000,00

406 660,00

Kredyt bankowy

10.4

Inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Kożuchów Rejon 4

Kożuchów

2017

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Modernizacja pompowni w Czciradzu- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Książu Śląskim - opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - ul. Chabrowa i Kwiatowa w
Kożuchowie

Czciradz

2018

100 000,00

100 000,00

100 000,00

-

-

-

-

Książ Śląski

2017

80 000,00

80 000,00

80 000,00

-

-

-

-

Kożuchów

2015

2017

1 330 523,07

1 330 523,07

1 330 523,07

-

-

-

-

14.

Budowa drugostronnego zasilania Os. 22 Lipca w wodę - odcinek z SUW przy ul.
Elektrycznej - Kolonia Moniuszki (przejście pod torami kolejowymi)

Kożuchów

2016

2016

10 000,00

160 000,00

170 000,00

170 000,00

15.

Wymiana odcinka rurociągu wody surowej w Mirocinie Średnim - odcinek od ujęcia
do SUW

Mirocin Średni

2016

2016

2 000,00

60 000,00

62 000,00

62 000,00

11.
12.
13.

Załącznik do WPRiM na lata 2015-2017
TABELA NR 2 - Inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Kożuchów – podział na rejony.

Uzasadnienie
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2015-2017 opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r., o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeni ścieków (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.
139.)
Zgodnie z art. 21 ust.1 cytowanej ustawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp.
z o.o.

w Kożuchowie,

opracowało

wieloletni

plan

rozwoju

i modernizacji

urządzeń

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017.
W myśl art. 21 ust.1-3 wyżej cytowanej ustawy, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy
określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

