UCHWAŁA NR XXIX/141/12
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2012- 2014.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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 2006r. Nr 123
poz. 858 z póź. zm.2) )uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Kożuchowie uchwala „ Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014” stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XLII/268/09 z dnia 05 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009
– 2011”.
§ 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
Zbigniew Dusza

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558,
Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003r., Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz.1568,
z 2004r., Dz. U. Nr 102 poz.1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz.1441, Dz. U. Nr 175 poz.1457 z 2006r. Dz. U.
Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz.1337, oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974 i Dz. U. Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Dz. U. Nr 223, poz. 1458,z 2009r. Dz. U. Nr.52 poz.420, Dz. U. Nr 157 poz.1241, z 2010r. Dz. U.
Nr 28 poz.142, i poz. i 146, Dz. U. Nr 106 poz.675, Dz. U. Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011r. Dz. U. Nr 21 poz.113, Dz. U. Nr 117
poz.679, Dz. U. Nr 134 poz.777, Dz. U. Nr 217 poz.1281, Dz. U. Nr 149 poz. 887,
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 147 poz. 1033, Dz. U. z 2009 Nr 18 poz.97,
Dz. U. z 2010r. Nr 47 poz.278, Dz. U z 2010 Nr 238 poz.1578
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Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych (WPRiM) będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
„USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie na lata 2012-2014 został opracowany zgodnie z Ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r.
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami).

1. Cel WPRiM
Działalność

Wydziału

Wodociągów

i

Kanalizacji

Przedsiębiorstwa

Usług

Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Kożuchowie oparta jest o dwa podstawowe filary:
1) pobór, uzdatnianie pobranej wody surowej i dostarczanie odbiorcom wody pitnej
o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej,
2) odbiór ścieków i w większości skuteczne ich oczyszczanie.
Podstawowymi celami w ramach realizacji zadań wynikających z profilu działalności
Spółki 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.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:


urządzeń wodociągowych,



urządzeń kanalizacyjnych.

2. Zakres i założenia WPRIM
Zgodnie z art. 21 w/w Ustawy WPRiM określa w szczególności:
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planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2012-2014,



przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne,



przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,



nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,



sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Założenia:
 Priorytet dla inwestycji:


dofinansowanych / wnioskowanych o dofinansowanie ze środków unijnych,



zapewniających bieżące funkcjonowanie Spółki dla których są zawarte umowy,

 wielkość nakładów inwestycyjnych na zadania w toku - przyjęta na podstawie analizy
stopnia zaawansowania zadań (kosztorysy inwestorskie, przetargi, umowy, szacunki
Wydziału).

3. Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych.
Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:


modernizację stacji uzdatniania wody w celu unowocześnienia technologii uzdatniania
wody,



rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych oraz monitoring dystrybucji wody.

Zadania wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć zostały szczegółowo określone
opisie pn. Urządzenia wodociągowe oraz w tabeli 1 będącej integralną częścią

w

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji na lata 2012-2014. Zadania te opracowano
uwzględniając następujące aspekty:
 potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych,
 konieczność zmian technologicznych w procesach uzdatniania wody,
 możliwości finansowe Spółki.
Urządzenia wodociągowe
Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych obejmują:


modernizację stacji uzdatniania wody,



remont kapitalny wieży ciśnień,
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rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej.
W ramach inwestycji, która prowadzona będzie w zakresie stacji uzdatniania wody

zostanie opracowana dokumentacja projektowa na modernizację Stacji Uzdatniania Wody
w Kożuchowie oraz w Mirocinie Średnim mająca przede wszystkim na celu poprawę jakości
uzdatnianej wody.
Remont kapitalny wieży ciśnień obejmować będzie m.in. naprawę obudowy zbiornika,
czyli konstrukcji budynku, a w szczególności jego górną część, tzw. kopułę.
Natomiast w ramach planowanej inwestycji rozbudowy i modernizacji sieci
wodociągowej zakres obejmuje: wymianę sieci wodociągowej wykonanej z azbestu
w miejscowości Studzieniec, wymianę istniejących hydrantów i zasuw w gminie Kożuchów,
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowę sieci wodociągowej na
obszarach takich jak: teren byłej jednostki wojskowej, w ul. Kolonia Górska wraz z terenami
przemysłowymi po byłej jednostce wojskowej, w miejscowości Czciradz, Podbrzezie Dolne –
Kolonia Moniuszki.
W roku 2012 nastąpi także zakończenie finansowe wraz z rozliczeniem inwestycji
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów” – ETAP I.

4. Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych.
Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:


urządzenia kanalizacyjne,



rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych,



modernizację oczyszczalni ścieków.

Zadania wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć zostały szczegółowo określone
w opisie pn. Oczyszczalnie ścieków, Urządzenia kanalizacyjne oraz w tabeli 1 będącej
integralną częścią Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji na lata 2012-2014. Zadania te
opracowano uwzględniając następujące aspekty:


potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków,



konieczność rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej,



możliwości finansowe Spółki.

Oczyszczalnie ścieków
W tym obszarze działalności inwestycyjnej planowane jest na Oczyszczalni Ścieków
w Kożuchowie przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie barierek i pomostów
zabezpieczających oraz otworu okiennego umożliwiającego serwisowanie sita oraz
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monitoring. W zakresie planowanej inwestycji na Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu
przewiduje się jej częściową modernizację polegającą na montażu koszy, usprawnieniu
automatyki oraz monitoring.
Sieć kanalizacyjna
W roku 2012 nastąpi zakończenie finansowe wraz z rozliczeniem inwestycji
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów”.
W ramach inwestycji do roku 2014 planuje się:


wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Krętej i Hożej w miejscowości Kożuchów,



opracowanie

dokumentacji

projektowo-kosztorysowej

oraz

rozbudowę

sieci

kanalizacji sanitarnej dla terenów nieuzbrojonych na obszarach takich jak:
miejscowość Czciradz, ul. Szprotawska z uwzględnieniem przyległych ulic,
następnie ul. Nowosolna, Zygmuntowska i Główna, teren byłej jednostki wojskowej,
rejon ulic Tuwima i Norwida, Kolonia Górska, ul. Moniuszki oraz 1 Maja,


modernizacja obiektów kanalizacyjnych polegająca m.in. na wymianie zapadniętych
lub uszkodzonych studzienek.

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, nie zinwentaryzowanych i nie opomiarowanych poborów (w tym
kradzieży wody).
W celu zmniejszenia strat powodowanych w/w czynnikami Spółka zamierza
zintensyfikować działania polegające na:


bieżącym kontrolowaniu wodomierzy,



remontach, konserwacjach oraz wymianie nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach
remontu sieci wodociągowej,



poprawie ściągalności opłat za pobór wody i egzekucję należności,



sukcesywną wymianę wodomierzy na bardziej dokładne.
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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 i egzekucję należności,



sukcesywna eliminacja wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej,



sukcesywna kontrola gospodarstw domowych.

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 2012-2014 zamykają się
łączną kwotą 12 111 682,71 zł brutto.
Źródłami finansowania planowanych inwestycji będą:
a) środki własne w kwocie 2 948 670,98 zł
b) dotacja

Ministerstwa

Kultury

i

Dziedzictwa

Narodowego

–

w

zakresie

odrestaurowania wieży ciśnień w kwocie 1 059 910,56 zł
c) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013 – 3 530 210,00 zł,
d) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze w ramach LRPO na lata 2014-2020 – 1 054 233,94 zł,
e) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze na pokrycie wkładu kwalifikowalnego własnego – 3 000 957,23 zł,
f) kredyt bankowy na pokrycie środków niekwalifikowalnych – 517 700,00 zł.
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7. Przewidywane efekty planu
W wyniku działań inwestycyjnych Spółka 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.
Wszystkie informacje przedstawiono w następujących tabelach:
TAB. NR 1 – Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2012 – 2014,
finansowanych ze środków UE - w ramach projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Kożuchów” – Etap II oraz ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - odrestaurowanie
wieży ciśnień.
TAB. NR 2 – Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2012 –
2014, finansowanych ze środków własnych wraz ze środkami przekazanymi
przez Gminę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów ” - Etap II.
TAB. NR 3 – Planowane inwestycje w latach 2012-2014.
TAB. NR 4 – Planowane źródła finansowania nakładów inwestycyjnych na lata 2012-2014.
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Tabela 1
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2012 – 2014,
finansowanych ze środków UE - w ramach projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Kożuchów” – Etap II,
ze środków MKiDN oraz środków własnych, kredytów bankowych oraz
pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze.
Lp.

Zadanie
inwestycyjne

1

ZADANIE 1

2

ZADANIE 2

Opis i lokalizacja zadania inwestycyjnego

Planowana
realizacja

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna na terenie Kolonii
Moniuszki – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów

2012 – 2013

Kanalizacja sanitarna dla wsi Podbrzezie Dolne – część
w rejonie ul. Kraszewskiego

2013 – 2014

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla wsi Podbrzezie
3

ZADANIE 3

Dolne – za osiedlem domów jednorodzinnych przy ul. B. Prusa

2013 – 2014

i Norwida

4

ZADANIE 4

Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień w m. Kożuchów

2013 – 2014
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Tabela 2
Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2012
– 2014, finansowanych ze środków własnych wraz ze środkami
przekazanymi przez Gminę w ramach projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Kożuchów ” - Etap II
Lp.

1

2

3

4

5

6

Zadanie
inwestycyjne

Opis i lokalizacja zadania inwestycyjnego

Planowana
realizacja

ZADANIE 1

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania p.n.: Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Czciradz, gmina Kożuchów z odprowadzeniem ścieków do
projektowanej według odrębnego opracowania przepompowni ścieków przy ul. Spółdzielczej w Kożuchowie

2012 – 2013

ZADANIE 2

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania p.n.: Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy
Szprotawskiej (odcinek od DPS do ulicy Polnej)
z uwzględnieniem przyległych ulic

2012 – 2013

ZADANIE 3

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

2012 – 2013

ZADANIE 4

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania p.n.: Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa
na terenie byłej jednostki wojskowej z włączeniem do
istniejącej kanalizacji przy ulicy Młynarskiej
w Kożuchowie

2012 – 2013

ZADANIE 5

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

2012 – 2013

ZADANIE 6

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania p.n.: Uzbrojenie w sieć wodociągowo –
kanalizacyjną terenu Kolonia Górska, gmina Kożuchów
wraz z terenami przemysłowymi po byłej jednostce
wojskowej

2012 – 2013
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Zadanie
inwestycyjne

Opis i lokalizacja zadania inwestycyjnego

Planowana
realizacja

ZADANIE 7

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania p.n.: Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w ulicy 1 Maja z włączeniem do istniejącej
kanalizacji w ulicy Zielonogórskiej w Kożuchowie

2012 – 2013
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ZADANIE 8

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania p.n.: Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy
Moniuszki poprzez ulicę Szprotawską, Chopina do ulicy 1
Maja (po rozdzieleniu kanalizacji jak w ZADANIU 7
lub według propozycji projektanta)

2012 – 2013
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ZADANIE 9

Wydzielenie i opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej obszarów wiejskich dla zadań nr 1, 3, 5, 6
(zawartych w niniejszej tabeli)

2012 – 2013

Lp.

7
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Tabela 3
Planowane inwestycje w latach 2012-2014
L.p.

Nazwa zadania

Wartość (zł)
2012

LATA
2013

2014

1

Opracowanie dokumentacji
projektowej na wykonanie
remontu wieży ciśnień oraz
nadzór nad wykonaniem prac
budowlanych

76 000,00

2

Odrestaurowanie zabytkowej
wieży ciśnień

1 300 000,00

3

Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z
decyzją o pozwoleniu na budowę i
pełnieniem nadzoru autorskiego
inwestycji, studium wykonalności
i mapą aglomeracji – tabela nr 2

411 300,00

4

Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie
Kol. Moniuszki – Podbrzezia
Dolne

1 311 184,00

5

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie
Kolonia Górska.

2 459 661,05

2 459 661,05

6

Budowa sieci wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej dla wsi
Podbrzezia Dolne – rejon ul.
Tuwima, Norwida i przyległe

1 830 352,26

1 830 352,26

Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z decyzją o
pozwoleniu na budowę –
modernizacja SUW Kożuchów

150 000,00

150 000,00

Opracowanie dokumentacji
projektowej na
modernizację SUW Mirocin
Średni

150 000,00

150 000,00

7

8

9

Dokumentacja projektowa oraz
przebudowa sieci kanalizacji

100 000,00

50 000,00

26 000,00

1 300 000,00

15 000,00

396 300,00

1 311 184,00

100 000,00

12

sanitarnej
ul. Kręta i Hoża

10

Uporządkowanie sieci hydrantów
ppoż. oraz wymiana zasuw
w gminie Kożuchów

95 000,00

30 000,00

11

Wymiana sieci wodociągowej
wykonanej z azbestu –
Studzieniec

31 000,00

31 000,00

12

Przygotowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie barierek,
pomostów
i otworu okiennego –
Oczyszczalnia ścieków
w m. Kożuchów

40 000,00

40 000,00

13

Częściowa modernizacja –
Oczyszczalnia ścieków w
Studzieńcu

10 000,00

10 000,00

14

Częściowa modernizacja SUW w
m. Kożuchów – remont dachu,
zakup pieca CO wraz z częścią
grzejników

30 000,00

30 000,00

15

Częściowe modernizacje SUW i
przepompowni
w gminie Kożuchów

55 000,00

8 049 497,31

RAZEM

30 000,00

35 000,00

15 000,00

20 000,00

20 000,00

321 000,00

3 383 484,00

4 345 013,31
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Tabela 4
Planowane źródła finansowania nakładów inwestycyjnych (do opracowania poniższej tabeli przyjęto założenia uzyskania dotacji z
LRPO na poziomie 56%, natomiast z UE – 75%).

ROK

ŚRODKI WŁASNE PUK
„USKOM” POCHODZACE Z
FUNDUSZU
ODTWORZENIOWEGO

2012

321 000,00 zł

2013

1 283 981,56 zł

799 502,44 zł

2014

1 729 151,60 zł

2 615 861,70 zł

SUMA

3 334 133,10 zł

POŻYCZKA
WFOŚIGW

UE

MDIKN

KREDYT
BANKOWY

RAZEM

321 000,00 zł

0,00 zł

3 415 364,14 zł

1 300 000,00 zł

3 383 484,00 zł
4 345 013,30 zł

1 300 000,00 zł

8 049 497,31 zł

Tabela 4
Planowane źródła finansowania nakładów inwestycyjnych /do opracowania poniższej tabeli przyjęto założenia uzyskania dotacji
LRPO na poziomie 56%, natomiast z UE 75%/

2012

ROK

L.P.

Nazwa zadania

1.

Zakończenie finansowe wraz z
rozliczeniem Etapu I
"Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w aglomeracji
Kożuchów"

1.

Koszt zadania (zł)
(kwoty brutto)

Środki własne PUK
"USKOM" z
funduszu
odtworzeniowego
oraz przekazane
przez Gminę
Kożuchów

3 019 956,12 zł

518 053,26 zł

Opracowanie dokumentacji
projektowej na wykonanie
remontu wieży ciśnień

50 000,00 zł

50 000,00 zł

2.

Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z
decyzją o pozwoleniu na budowę i
pełnieniem nadzoru autorskiego
inwestycji, studium wykonalności i
mapą aglomeracji – tabela nr 2 (w
roku 2012 m.in. częściowa płatność
za wykonanie kosztorysów)

16 906,50 zł

16 906,50 zł

3.

Badanie sieci, w razie potrzeby
wykonanie dokumentacji
projektowej oraz przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej - ul. Kręta i
Hoża

100 000,00 zł

100 000,00 zł

4.

Uporządkowanie sieci hydrantów
ppoż. oraz wymiana zasuw w
gminie Kożuchów

30 000,00 zł

30 000,00 zł

5.

Wymiana sieci wodociągowej
wykonanej z azbestu – Studzieniec

31 000,00 zł

31 000,00 zł

UE
Kredyt bankowy

MKiDN
PROW

517 700,00 zł

POŻYCZKA
WFOŚ

LRPO

1 054 233,94 zł

929 968,92 zł
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6.

7.

8.

9.

Przygotowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie barierek,
pomostów - Oczyszczalnia Ścieków
Kożuchów
Częściowa modernizacja –
Oczyszczalnia ścieków w
Studzieńcu
Częściowa modernizacja SUW w m.
Kożuchów – remont dachu, zakup
pieca CO wraz z częścią grzejników
Częściowe modernizacje SUW i
przepompowni w gminie
Kożuchów dot. głównie
zmniejszenia kosztów zużycia
energii elektrycznej

2013

RAZEM 2012

40 000,00 zł

40 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

25 000,00 zł

25 000,00 zł

3 352 862,62 zł

850 959,76 zł

1.

Nadzór nad wykonaniem prac
budowlanych - wieża ciśnień

26 000,00 zł

26 000,00 zł

2.

Odrestaurowanie zabytkowej
wieży ciśnień

1 300 000,00 zł

240 089,44 zł

288 347,40 zł

288 347,40 zł

1 612 756,32 zł

301 571,32 zł

150 000,00

150 000,00

3.

4.

5.

Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z
decyzją o pozwoleniu na budowę i
pełnieniem nadzoru autorskiego
inwestycji, studium wykonalności i
mapą aglomeracji – tabela nr 2

Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie
Kol. Moniuszki – Podbrzezie Dolne

Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z decyzją o
pozwoleniu na budowę –
modernizacja SUW Kożuchów

517 700,00 zł

0,00 zł

1 054 233,94 zł

0,00 zł

929 968,92 zł

1 059 910,56
zł

983 388,00 zł

327 797,00 zł
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6.

7.

Uporządkowanie sieci hydrantów
ppoż. oraz wymiana zasuw w
gminie Kożuchów

Częściowe modernizacje SUW i
przepompowni w gminie
Kożuchów

2014

RAZEM 2013

30 000,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

3 427 103,72 zł

1 056 008,16 zł

0,00 zł

983 388,00 zł

0,00 zł

1 059 910,56
zł

327 797,00 zł

1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie Kolonia Górska

3 025 383,09 zł

565 722,04 zł

1 374 955,79 zł

1 084 705,26 zł

2.

Budowa sieci wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej dla wsi
Podbrzezie Dolne - rejon ul.
Tuwima, Norwida i przyległe.

2 251 333,28 zł

420 981,02 zł

1 171 866,21 zł

658 486,05 zł

3.

Uporządkowanie sieci hydrantów
ppoż. oraz wymiana zasuw w
gminie Kożuchów

35 000,00 zł

35 000,00 zł

4.

Częściowe modernizacje SUW i
przepompowni w gminie
Kożuchów

20 000,00 zł

20 000,00 zł

5 331 716,37 zł

1 041 703,06 zł

0,00 zł

2 546 822,00 zł

0,00 zł

12 111 682,71 zł

2 948 670,98 zł

517 700,00 zł

3 530 210,00 zł

1 054 233,94 zł

RAZEM 2014

ŁĄCZNIE 2012 - 2013 - 2014

0,00 zł

1 743 191,31 zł

1 059 910,56
3 000 957,23 zł
zł
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Uzasadnienie
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2012-2014 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 2006r. Nr 123
poz.858 z późn.zm. ).
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 2012-2014.
W myśl art. 21 ust. 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.

