
Projekt

z dnia  8 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020”.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2017r.  poz. 328/, Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Uchwala się „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

na lata „2018- 2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zwany dalej „planem”.
2. Zmianę nakładów na poszczególne obiekty nie uznaje się za zmianę planu pod warunkiem, ze

nie ulega zmianie łączna kwota nakładów w pozycji „ Razem inwestycje”.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3. 
Traci moc Uchwała Nr XXIX/248/2016  Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada  2016 r. w sprawie uchwalenia 
„Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata „2017-2019”.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Siedlce

Elżbieta Łęczycka
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Załącznik do Uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2017 r.

Planrozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020

 PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZADZEŃ KANALIZACYJNYCH 

Planowane nakłady w PLN

Lp. Obiekt
Opis zakresu prac 

projektowych,inwestycyjnych 
i budowlanych

ROK 2018 ROK 
2019

Rok 
2020

FINANSOWANIE

1 2 3 4 5 6 7

1
C.11.1 Utrzymanie jakości wody zgodnie 
z przepisami Unii Europejskiej, polskimi 
normami oraz wytycznymi WHO

Razem Ujęcia 50 000 0 0 środki własne

2
C.11.2 Poprawa sprawności dystrybucji wody 
Opracowanie systemu zarządzania siecią 
wodociągową

Razem poprawa sprawności dystrybucji wody 1 680 639 400 000 460 000
środki własne

3 C.11.3 Budowa i rozbudowa nowych sieci 
wodociągowych

Razem budowa wodociągów 2 240 000 2 645 000 470 000
środki własne

4 C.11.5 Budowa i rozbudowa nowych sieci 
kanalizacji sanitarnej

Razem budowa kanałów sanitarnych 2 185 000 3 495 000 2 
085 000

środki własne + 
fundusze zewnętrzne

5 C.11.8 Utrzymanie eksploatacji oczyszczalni 
ścieków zgodnie z Normami Europejskimi

Razem 
oczyszczalnia 150 000 0 2 

500 000 środki własne + 
fundusze zewnętrzne

6 C.17.3 Oczyszczanie wód opadowych 
odprowadzanych do rzeki Muchawki i Liwca

Razem kanalizacja deszczowa 2 339 120 500 000 1 
500 000 środki własne

7 Zakupy 300 000 300 000 200 000 środki własne

Razem inwestycje 8 944 759 7 340 000 7 
215 000
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Uzasadnienie

Do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach na lata 2018-2020

Konieczność opracowywania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2017r. poz. 328/ - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Siedlcach opracowało plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu na lata 2018-2020.

Plan spełnia wymogi określone w art. 21 ust. 2 wyżej powołanej ustawy. Propozycja nowego wieloletniego planu
uwzględnia nie zrealizowane dotychczas inwestycje ujęte w planie w roku 2017 oraz nowe, które wynikają
z potrzeb rozwojowych i  są zgodne z kierunkami rozwoju miasta Siedlce i gminy Siedlce określonymi
w „Strategii Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku" oraz w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Siedlce ". Plan jest
zgodny również z ustaleniami zawartymi w zezwoleniach wydanych Spółce na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Prezydenta Miasta Siedlce i Wójta Gminy
Siedlce.

Do roku 2020 planowana jest dalsza rozbudowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W roku 2018 planowane jest wykonanie zadań o wartości 8 944 759 zł. tj;

- przebudowa wybudowanych w latach 70-tych sieci stalowych i azbesto-cementowych na terenie miasta

będących w złym stanie technicznym o długości 2 138 m

- budowa nowych sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy o długości 6025 m

- przebudowa istniejących będących z złym stanie technicznym kanałów sanitarnych na terenie miasta o

długości 140 m

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy o długości 3346  m

- budowa kanałów przyłączeniowych dla nowych odbiorców na terenie miasta i gminy o długości

200 mb

- budowa nowych kanałów deszczowych na terenie miasta o długości 1 432 m

- projektowanie sieci wod-kan dla inwestycji przewidzianych do realizacji w latach 2018-2020.

W roku 2019 planowane jest wykonanie zadań o wartości 7 340 000 zł , a w roku 2020

o wartości 7 215 000 zł.

Źródłem finansowania którego wielkość w roku 2018 wynosi 8 944 759 zł są:

- środki własne,

Proponowany plan może ulec zmianie w roku 2018 z powodów:

- wyników przetargów na zadania objęte w planie

- zmiany realizacji inwestycji drogowych

-konieczności realizacji zadań nieprzewidzianych obecnie

Przedkładany plan ma na celu zapewnienie właściwego świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Siedlce i Gminy Siedlce.

Przewodniczący Rady Gminy Siedlce

Elżbieta Łęczycka
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