
UCHWAŁA NR XXIV.171.2020 
 

RADY GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 
2021 - 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 
t.j. z dnia 2020.04.21) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17) Rada Gminy Przystajń 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2021-2023, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Zbigniew Kmieć 
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXIV.171.2020
RADY GMINY PRZYSTAJŃ
z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych na lata 2021 – 2023

     

Przystajń – grudzień 2020 r.
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Zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  7  czerwca  2001  roku  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę
i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.  z  dnia  2020.11.17)  przedsiębiorstwo
wodociągowe  opracowuje  wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych
będących w jego posiadaniu.

Zakres tematyczny planu jest zgodny z art.  21 ust. 2 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych obejmuje okres 3 lat, tj. od
2021  r.  do  końca  2023  r.  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 wodociągowych

 Zadanie  własne gminy polegające  na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, realizowane jest
bezpośrednio przez Gminę Przystajń. 

Celem działania Gminy Przystajń odnośnie zaopatrzenia w wodę jest  w szczególności:
a) zaopatrzenie w wodę ludności i innych odbiorców,
b) eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowych,
c) prognozowanie działań w zakresie  rozwoju i  eksploatacji  urządzeń wodociągowych oraz

realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w wyżej wymienionym zakresie,
d) prowadzenie  badań  bakteriologicznych  i  fizykochemicznych  wody  podawanej  do  sieci

wodociągowej, celem kontroli jej jakości.

W ramach przewidzianego zakresu Gmina  Przystajń będzie prowadzić działania w zakresie
utrzymania i eksploatacji posiadanych urządzeń wodociągowych obejmujące:

a) sieć wodociągową,  ujęcie  wody i  stację uzdatniania  wody w Przystajni,  ul.  Bór 14 oraz
ujęcie wody i stację uzdatniania wody w Borze Zajacińskim 1A,

b) zapewnienie zdolności  posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji  dostaw wody
w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,

c) zapewnienie dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny.

Ponadto Gmina Przystajń prowadzić będzie:
a) wymianę legalizacyjną wodomierzy,
b) wydawanie  warunków technicznych  podłączenia  do  sieci  wodociągowej  oraz  uzgodnień

w tym zakresie,
c) wykonywanie odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych.

2. Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych

Plan  obejmuje  przedsięwzięcia  związane  z  usprawnieniem  dostawy  wody  na  terenie
Gminy Przystajń poprzez: 

a) rozbudowę sieci wodociągowej,
b) rozbudowę  istniejącego  ujęcia  wody  w  Borze  Zajacińskim  i  urządzeń  wodociągowych

w celu poprawy  zaopatrzenia w wodę w południowej części Gminy Przystajń,
c) wykonanie  studni  zastępczej  S-1A  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  w  miejscowości

Przystajń wraz z likwidacją niesprawnej studni S1.
Przedsięwzięcia te wpłyną na podwyższenie jakości i ciągłości usług.
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W  tabeli  zestawiono  rzeczowy  i  czasowy  zakres  przedsięwzięć  rozwojowo  –
modernizacyjnych urządzeń wodociągowych:

Lp. Zadanie rozwojowo-
modernizacyjne 

Planowane nakłady 
brutto w roku w zł

Uwagi

2021 2022 2023

1 2 3 4 5

1 Rozbudowa sieci 
wodociągowej                    
w miejscowości Stany - 
ETAP III

84 000,00 - - -

2 Rozbudowa sieci 
wodociągowej od 
miejscowości Stany            
w kierunku miejscowości 
Ługi-Radły

108 600,00 150 000,00 100 000,00 Realizacja
etapami przy

braku
uzyskania
środków

zewnętrznych 

3 Poprawa zaopatrzenia w 
wodę mieszkańców 
północnej części gminy 
Przystajń poprzez 
wykonanie studni 
zastępczej S-1A wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą  na ujęciu 
gminnym w Przystajni oraz
likwidacja studni S1 w 
Przystajni gm. Przystajń

- 468 268,68 - -

4 „Poprawa zaopatrzenia w 
wodę pitną dla 
południowej części Gminy 
Przystajń” poprzez 
rozbudowę istniejącego 
ujęcia wody w Borze 
Zajacińskim 

500 000,00 1 000 000,00 - -

Razem 692 600,00 1 618 268,68 100 000,00 -

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody.
  
W zakresie  racjonalizacji  zużycia  wody prowadzona będzie  jako kontynuacja  dotychczasowych
działań:

- wymiana legalizacyjna wodomierzy,
- modernizacja sieci wodociągowej poprzez wymianę istniejącego uzbrojenia oraz wymiana

przyłączy wodociągowych w celu zoptymalizowania dostaw wody odbiorcom.
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Lp. Przedsięwzięcia racjonalizujące
zużycie wody

Planowane nakłady 
brutto w roku w zł

Uwagi

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

1 Remonty istniejącej infrastruktury 
zaopatrzenia w wodę

62 000,00 62 000,00 62 000,00 -

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Rok Wartość nakładów w zł
2021    692 600,00
2022 1 618 268,68
2023    100 000,00

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji 

Plan   rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  na  lata  2021-2023  przewiduje
sfinansowanie  zadań  objętych  planem  ze  środków  własnych  (w  tym  z  pozyskanych  kredytów
i  pożyczek)  oraz  z  pozyskanych  środków  zewnętrznych  np.  PROW,  RPO,  Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach,   Rządowego  Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

Gmina Przystajń otrzymała 1 mln 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na zadanie: "Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części gminy". 

Gmina  Przystajń  zakłada  pozyskanie  z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  kwoty
234.182,00 zł.  na zadanie „Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północnej części gminy
Przystajń”

Gmina Przystajń ubiega się o pozyskanie 635.268,79 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych  na  zadanie:  „Rozbudowa  sieci  wodociągowej  od  miejscowości  Stany  w  kierunku
miejscowości Ługi-Radły”, do czasu rozstrzygnięć założono realizację zadania etapami ze środków
własnych.

Lp. Zadanie rozwojowo-
modernizacyjne 

Sposoby finansowania planowanych w zł

1 2 3

1 Rozbudowa sieci wodociągowej w
miejscowości Stany  - ETAP III

Środki własne
Szacowany koszt całkowity:

84 000,00

2 Rozbudowa sieci wodociągowej od
miejscowości Stany w kierunku

miejscowości Ługi-Radły

Środki własne i częściowa realizacja etapami przy
braku uzyskania środków zewnętrznych - koszt

358 600,00
w latach 2021-2023,

lub 100% dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych i realizacja całego zadania

w 2021 roku szacowany koszt całkowity 635 268,79
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3 Poprawa zaopatrzenia w wodę
mieszkańców północnej części

gminy Przystajń poprzez wykonanie
studni zastępczej S-1A wraz z
infrastrukturą towarzyszącą  na

ujęciu gminnym w Przystajni oraz
likwidacja studni S1 w Przystajni

gm. Przystajń

       234 086,68 środki własne
       234 182,00 PROW

Szacowany koszt całkowity: 468 268,68

4 „Poprawa zaopatrzenia w wodę 
pitną dla południowej części Gminy 
Przystajń” poprzez rozbudowę 
istniejącego ujęcia wody w Borze 
Zajacińskim 

   300 000,00 - środki własne 
1 200 000,00 - dofinansowanie z Rządowego         
                        Funduszu Inwestycji Lokalnych (80 %)
          Szacowany koszt całkowity:

1 500 000,00
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