
uchwala Nr .Xx\)..\.ltf \ Il.

Radv Mieiskiei w Jedrzeiowie
z dnia.J9.5.tgs0nix...lDl l t^,\*

1l

w sprawie uchwalenia,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modemizacj i urzqdzeh
wodoci4gowych i kanalizacyj nych na lata 20 12 -20 1 5

bEd4cych w posiadaniu "Wodoci4g6w Jgdrzejowskich"Sp. z o. o.
z siedzibq w Jgdrzejowie

Napodstawie ar1.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzqdzie
gminnym /Dz.U. z 200 1 roku Nr l42,poz.l591 z p62n. zm lw zwiqzku z art.2l ust.5
ustawy z dnia 7 czerwca 2007r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciek6w/tekst jednolity DzU z 2006r,Nr 123,po2.858,2 2007r Nr
| 47,po2.1033,2 2009r Nr l8,poz.97 z 20 I 0r Nr 47,po2.27 8,oraz Nr 23 8 poz.I 57 8 /
Rada Miejska w Jgdrzejowie uchwala co nastgpuje:

S1

Uchwala siq ,,Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacjiurzqdzefwodoci4gowych
i kana\izacyjnych na lata 2012-20l5bEd4cych w posiadaniu "Wodoci4g6w

Jqdrzejowskich"Sp. z o. o. z siedzib4w JEdrzejowie stanowi4cy zalqcztik nr I do
niniej szej uchwaly.

s2

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

53

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjEcia.

P r zew o dniczqcy Rady Miej skiej

mgrPatT$,

l,ll' \ J l
WI

laszkiewicz



Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodp (tekst
jednolify Dz.rJ z 2006r,Nr l23,poz.g5g,z2007r Nr 147, poz.l033, z 2009r
Nr 18,poz'97 z 20r0r Nr 47,,poz.27g,oraz Nr 238 poz'S.g) aft.21 naklada na
przedsiqbiorstwo wodoci4gowo kanalizacyjne obowi4zek opracowania
wieloletniego planu rozwoju i modemizacji vrzqdzeh wodoci4gowych i
kanalizacyjnych bqd4cych w jego posiadaniu ,zgodnego z kierunkami rozwoju gminy
okreslonymi w studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
gminy ,z ustaleniami miejscowych plan6w zagospodarow ania przestrzennego oraz
wydanemu przedsipbiorstwu wodoci4gowo -kanalizacyjnemu zezwolenia na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzeniaw wodg i zbiorowego odprowadzania dciek6w.

Uzasadnienie
_ Uchwaly Rady Miejskiej w Jpdrzejowie

w sprawie uchwalenia,,wieloletniego planu Rozwoju i Modemizacj i urzqdzeir
_ wodoci4gowych i kanalizacyjnych na lata 2012_2015
bEd4cych w posiadaniu ,'Wodoci4g6w JEdrzejowskich,,Sp. z o. o.

z siedzib4 w Jpdrzejowie

PRB,ZES. ZApZ,trDU

'<jb%ffi



, ZaNqczniknr I

Wieloletni Plan Rozrvoju i Modernizacji

urzqdzefi wodociQgowych i kanalizacyjnych na lata 2012-20ts

bgd4cych w posiadaniu "Wodoci4g6w Jpdrzejowskich" Sp. z o.o.

z siedzib4 w Jpdrzejowie

Jgdrzej6w lipiec 2012r



l.Podstawa prawna

Podstaw4 dzialalnosci Sp6lki w zakresie zbiorowego zaopatrz:eniaw wodq i
zbiorowego odprowadzania sciek6w jest wydana na podstawid art. 1 6 ust. i
ustawy z dniaT czerwca.200rr o zbiorowym zaopairzeniuw wodp i zbior.wym
odprowadzaniu sciek6w (tekst j ednol i ty D z. rJ . z 1 ooo. N. tzz,poi.z s t )' pozn.
zm.)Decyzja Nr l/2011 Burmistrza Miasta Jqdrzejowa z 06 wizei;niazoitr ."wodoci4gi Jgdrzejowskie" Sp. z o. o. swiadczy uslugi zbiorow 

"go 
iuoput 

""niuw wodq i zbiorowego odprowadzania sciek6w na podstawie Regu-raminu
!-o_"!?r:7?13 wody i odprowadzania Sciek6w przyjgtego Uchwai4Nr
xLv/38312006 Radv Miejskiej w Jqdrzejowie iin irc rutego 2b06r.
Ww Regulamin definiuje moZliwoSci dostgpu do uslug *oAJ.iago*;-kanalizacyjny ch poprzez okreSlenie wielolitnich phn?w .ozwdu i
mo dernizacj i ur zqdzen wo do ci4gowy ch i kanalizaiy jnych SZ Oj . 

"
Metodyczn4 podstawq formulowania plan6w inwestycyjnych jest ustawa ozbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym oaprowadzani's"r.to* !Jri"okreSlono,iz;
,,Przedsipbiorstwa wodociqgowo -kanalizacyjne opracowui4 wieroletnie plany
lo.zwojg i modemizacjiurzqdzeitwodoci4gowych-ikanariiicyjnych uQa{"y"r. *ich posiadaniu ,,
Plany inwestycyjne okre5laj qi dotycz4
-planowanego zakresu uslug wodociqgowo _kanalizacyjnych
-przedsigwziq6 rozwojowo. -modemizaryjnych w poszczeg6lnych latach-przedsiqwziE 6 racjonarizuiqcy ch zuIy cie wody oiazwprowa<izanie sciek6w-naklad6w inwestycyjnych w poszczeg6lnych iatach
- sposob6w fi nansowania planowanych inwestycj i
Sp6lka Swiadczqc uslugi zbiorowego zaopatrieiiaw wodg i zbiorowego
odprowadzania Sciek6w wypelnia zadaniiwlasne Gminy iqdrzej6w zJ
szczeg6lnym uwzglqdnieniem:
-Zapis6w Krajowego program u Oczy szczania Sciek6w Komunalnych-Ustawy z dniaT czertrca.2}}b,o ,,,Zbiorowym zaopatrzenir, rv *odE i
zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w',
-Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w
-Og6lnych i branZowych przepis6w prawa
Zgodnie z ustawA o zbiorowym zaopatrzeniuw wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciek6w wieloretni plan jest formurowany w zgodzie z
p_ostanowieniami i odpowiada kierunkom rozwoju Gminyipdrzlj Ow.
wieloletni Plan zatwierd 

"" yg:Miejska w Jgdrzejowie'. zidani"aplanu mai4*?II* na politykg cenow4 Sp6lkipoprzezujqcie dodatkowych koszt6w
kapitalowych zwiqzanych z nowo wybudowanq infrastrukturq ( amorlyz:acja i



podatek od nieruchomoSci) oraz koszt6w eksploatacyjnych migdzy innymi
energia elektryczna,materialy )Wieloletni Plan ma charakter otwarty i mo2e by6
sukcesywnie uzupelniany i korygowany . Dolyczy to zv'taszcza zmian
rzeczowy ch,kosztowych i czasowych planowanych przedsiEwzigt, oraz
kierunk6w pozyskania Srodk6w naichrealizacjE ,kt6rych wczeSniej nie moZna
bylo przewidziel.
Na podstawie Wieloletniego Planu bEd4 opracowywane roczne plany
inwestycyjne Sp6lki.

2.Cel opracowania

Celem Wieloletniego Planu jest okreSlenie zakresu inwestycyjnego,
planowanego do wdroZenia w latach 2012-2015 ,kt6ry zapewni osi4gniEcie
standard6w Wznaczorrych przez stosowne dyrektywy IJE oraz spelnienie
krajowych wymog6w prawnych implementujqcych ich postanowienia .
Wdrozenie planu jest takle narzEdziem do wypelnieniaprzez gming Jgdrzej6w
oraz "Wodociqgi JEdrzejowskie"Sp. z o. o jako podmiotu realizuj4cego zadania
wlasne gminy zobowiry,artzapisanych w Traktacie Akcesyjnym 22004r
poczynionych przez Rzeczpospolitq Pol skg w okresie negocj acj i czlonkostwa
Polski w UE w zakesie :
-dostgpno6ci mieszkaric6w zamieszkuj qcych aglomeracj g Jgdrzej 6w do sieci
kanalizacyjnej
-podwyZszonego usuwania biogen6w (azot i fosfor) przez oczyszczalnig
Sciek6w na terenie aglomeracji powyZej 15 000 RLM (r6wnowaznej liczbie
mieszkanc6w)
Kluczowe dyrektywl, UE ,kt6re determinujqzakres plan6w inwestycyjnych to:
-98/83/EC okreSlajqca jako56 wody pitnej
-91 127 1 IEC okre5lajqca jakoS6 Sciek6w oczy szczony ch
-75/442tEC w sprawie odpad6w(osady Sciekowe)
Kluczowe polskie'akty prawne stanowiqce podstawg fu nkcj onowania Sp6lki :
-Ustawa z dnia 7 azerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w(tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr
123,po2.858 zp62n. zm)
-Ustawa z 78 lipca 2001r,,Prawo wodne" (Dz. U. Nr 115 pozJ229 zp62n. zm.)
-Ustawa z dnia27 kwietnia 2001r: O odpadach" ) Dz. U. Nr 62 poz.628 zp62n.
zm.) oraz wynikaj 4ce z nich r ozp orzqdzenia:
-Rozp .Min. Zdrowia z 29 marca 2007r w sprawie j akoSci wody przeznaczonej
do spoZycia pr.zezludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417 zp62n.zm.)
-Rozp. Min. Srod'.224 lipca 2006r w sprawie warunk6w jakie nalezy spelni6
przy wprowadzaniu Sciek6w do w6d lub do ziemi ,orazw sprawie substancji
szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 ,po2.984 z
p52n. zm.)



-Rozp' Min' srod. z dnia I sierpni a-2002r w sprawie komunarnych osad6wSciekowych(Dz. U. Nr 134 poz.-li40 22002.r ip,6Ln. zm.) ,:

3. Zakres opracowania

Prezentowany dokument obejmuje zestawienie planowanych zada6raqonalizuiqcych zu2ycie wody orazrozwojowych i _od;.;i;;;,ry"t rvzakresie urzqdzeh wodociqgowo - kanafuffiy'ch. Zestawienie prezentuj eszacowane koszty inwesty cyjne poszczegornycrr zad,ah .ponadto f.r-"ar-,?ri,ionoZr6dla fi nanso w ania poszczig6lnych po{,cj i;l;"" inwestycyjnego.
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bqdzie zobowiqzana przeiq( na siebie uo"tty t*iq.une z wpirowadzenie taryfodzwierciedlai qcy ch znacznie zwiqkszony ;t;;;r"_ poprzezstosowanie
doplat do taryf.

4.Kryteria doboru zadari inwestycyjnych

lV.ryn1tu analizy i procesu priorytetyzacji inwestycji ,poparlychdoSwiadczeniami i ocenami SpO*i w"zakreri. 
"t 

rptouta"yjnym wybranonajwa2nie-isze do realizacji z punktu uar"niu p.u'*idi"*g; fir#";ioi"u'iusystemu wodoci4gowo - kanalizacyjnego of az stworzenia dilszych ri"arr"*rozwoju Sp6lki. W tym te2 celu piiyjElo i zastosowano niZej wymienionekryteria wyboru:
-Kon rynuacj a
-Awaryjno56
-Terminy administracyjne
-Standard uslug
-Komplementarno66
-Rozw6j terytorialny
W planie pr zy j pto zasadq koordynowania zamier zeh inwestyc;,j ny chzwi4zany ch z wy mianq i budow4 urzqdr"ri *"J""iqgowo_ kanalizacyjnychrealizowanych przez Sp6lkq z plinamii""y.f, ;"arrort"t.

S.Planowany zakres uslug wodoci4gowo _kanalizacyjnych

fnOlti realizuje swoje zadania. *.oqu.:iu o przepisy i regulacje prawne.Dodatkowo szczeg6lowe zasady Swiadcr"niu urirg zbiorowego zaopatrzenia wwodg i zbiorowego.odprow adzania 6ciek6w przezip6lkg 
"dJl; 

RJ;l-";dostarczania wody i odprowadzania 6ciek6w przyj pty Uchwal4 NrXLv / 3 83 t 20 06 Rady Miej skiej * Jed;.j; ;; 7'aii^, e tutegc 2 0 0 6r



Planowany zakres uslug wodoci4gowo- kanalizacyjnych w latach objgtych
planem zapevni:

1) w zakresie dostawy wody:
a) jako5i wody przeznaczonej do spofi cia przez ludzi zgodn4z
obowi4zuj4cymi przepisami:
b) ciagloS6 dostawy wody zgodnie z ciqzqcymi na Sp6lce
zobowiqzaniami
c) gotowo36 sluZb technicznych Sp6lki do usuwania awarii sieci
wodoci4gowej
d) prowadzenie eksploatacji urzqdzef wodoci4gowych zgodnie z
parametrami okreSlonymi w instrukcj ach eksploatacji oraz udzielonych
pozwoleniach,zachowanie wlaSciwego stanu technicznego posiadanej
infrastruktury poprzez regularne j ej odtwarzanie
e) staty monitoring jakoSci wody w sieci wodoci4gowej
f) wymiang urzqdzefpomiarowych wody uszkodzonych lub
niesprawnych technicznie z pfly czyn niezaleinych od odbiorcy
g)podlqczenie do sieci wodoci4gowej nieruchomo5ci ,gdzie spelnione
zostaly warunki techniczne do jej zasilania w wodp (na koszt odbiorcy)
h) przyjgcie odpowiedzialnolci za stan techniczny nowo wybudowanych
przez inwestor6w sieci na zasadach okreSlonych w umowie.

2) w zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciek6w:
a) oczyszczanie Sciek6w zgodnie z wymogami okreSlonymi w
pozwoleniach wodnoprawnych i obowi4zuj qcych przepisach
b) odbi6r Sciek6w z terenu posesji przylqczonej do kanalizacji sanitarnej
c) gotowoS6 do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej

d) gotowo6d do odplatnego usuwania awarii sieci kanalizacji
wewngtrznych. odbiorcy
e) nadzSr eksp,loatacyjny vrzqdzef' sieciowych kanalizacji sanitarnej
f) kontrolq odprowadzania dokanalizacji sanitamej Sciek6w o
odpowiedniej jakoSci
g) eksploatacjg kanalizacji sanitamej oraz urzqdzei sieciowych i
posiadanych oczyszczalni Sciek6w zgodnie z instrukcjami i warunkami
eksploatacji oraz ich regularne odtwarzanie.

6.Przedsipwzi gcia rozwoj owo -m odernizacyj ne i racj onalizuj qce zuLy cie
wody oraz wprowadzanie Sciek6w w latach 2012-2015

A. WODA
!
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,f"tt*,,r*ff f ;ffi il:*'ffi ff #:i*,,*orvej,wiosennej,wm.skroni6w,
f :H: ilffi::ill":l ry,. m;ilff , i:"il};ffi , T'.*oa r n ego w ty m

iT,#"*?Itil!1,fJff tr;ff *H:,.1T:,:,:ff ;"f.f mifi ;ul"u*,",
,'J$:'#.','"xH#dldT,'.:#'#.i;*:;'ffi ru;i";';i;.^,.*
oraz wymianpri""i *ltilli- 

wodl y.zakresie zawartosc t ril"^i rl"art *,
wzglpdu nup,.,"1uo")ococt4gowej 

'obecnie *Y9lu nie jest G;;;;"",r.
znaczniesiQ obni2yl. :::f^:'-'*:ci Zelaza ' Poziom *tay *.irari *iy{i * ;I"ffi#lffiL:ffi tr;"j':ffi ?ffi f ;;;g;::t *t0,,.

pracy;wymiana sieci wodociqgowej poayito*Lu jest zmianq,ma rcrialu zJ aKl ego wybudowany j est wod-o ci 4g 
.(*o^;;d".ementowe 

)
n. Scrcrr

B.l.  Przebudowa i rozbudow a t\ .a\,--^-^1,-:  !  .zo,zioi\i^r,iiil,iH:nfi ,,ffiTft :1i#,T,::$,."#,:ay;*::,""
lj;il# 

- wymog6w r o zp o rzqdze niu * il;;;, *oscr oczyszczanych
B.2. Budowa kanalizacii saniramej w ul. Cichej Spokojnej,Reja,KadlubkaNowa,Ko lejowa 20 | 3 _20 I 5 _ in*.lrr..i, 

"_, "rii 
zon a w ewn iosku o:o,n l?T"*Tie.z Funduszu Sp6jnoici"

ff-ffi:il:'ff1i"1".*-1"^:",.'-sanitarnych 2013-201s.Nieszczelnosi kotektorow
oczyszczania 

copfywaj4cych do oc4rszczalni i zabirza:"1 
".il","*,,8.4- 7.Budo wa kanalizacj i sanitamej w ulicach Ja,

lxiilff'.:if':t*ilffi:*#fi iil:;t3r,:"T;HJTI;;1'J;.,"D. 6. K o n rynuac i a budowy kmalizacji run itu_.i *C. ZAKupy lNWtiiVCV.rNr - rejonie ut.Wiosennej

C . 1 .Zak up urzqdzenia do wykrywan ia n i eszczelnodc i s ieci wodoc i4gowych.

ft'i!$il,Uf' 
oprogramowania w zakresie sprzedu2yuslug i nnunro',"o-



T.Naklady inwestycyjne w latach 2012-2015

L.p.
Nazwa inwestycji 096lny

koszt
zadaniana
lata
2012-2015

Naklady do
poniesienia
w 2012

Naklady do
poniesienia
ut 2013

Naklady do
poniesienia
w 2014

Naklady do
poniesienia
w 2015

2 3 4 5 6 7

A WODA

A.t Wymiana sieci wodociQgowej
ul .Piastowska

180.000
drodki
wlasne

180.0000 0 0

4.2 Wymiana sieci u-odoci4gowej
ul .Ogrodowa

190.000
Srodki
wlasne

190.0000 0 0

A.3 Budowa sieci wodociqgowej w
rejonie ul. Bajkowej

50.000
Srodki
Gminy

50.000 0 0 0

4.4 Dokofczenie budowy sieci
wodociqgowej w rejonie
ul.Wiosennej

20.000
Srodki
Gminy

20.000 0 0 0

Budowa sieci wodoci4gowej w
m Skroni6w i PrzEslaw Maiy

43.000
drodki
Gminy

0 0 43.000 0

4.6 Budowa wodoci4gu ul.
Rakowska

80.000
Srodki
Gminy

0 0 0 80.000

4.7 Wymiana sieci wodoci4gowej
Zagaje i modemizacja ujEcia
-studnia nr 2

300.000
Srodki
wlasne

0 0 0 300.000

B Scmxr
8 . 1 Przebudowa i rozbudowa

o czy szczalni Sciek6w JEdrzej 6w
33.140.000
Srodki z FS
i poiryczki,
kedyty,
$rodki
wlasne

140.000 10.500.000012.000.00010.500.0000

8.2 Budowa sieci kanalizacj i
sanitamej w ul .Cichej
Spokojnej,Reja,

2.800.000
Srodki z
FS,

0 800.000 1.000.0001.000.000



Kadlubka
Nowa,Kolejowa

poZyczki
kredyty,

B.3

I

i B . 4

I 
Modernizacja kolektor6w

Earutarnych
Srodki
wlasne

40.000 0 0 0

Budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Ja$minowa

50.000
Srodki
gminy

50.000 0 0

B.5 Budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Konopnickiej

420.000
Srodki
gminy

0 0 200.000220.000

B.6 Budowa kanalizacj i sanitarnej
ul..Rakowska

270.000
Srodki
gminy

0 0 0 270.000

8.7 Budowa kanalizacji sanitarnej ul
.Al .J. Pilsudskiego

112.000
Srodki
gminy

0 112.0000 0

L B 8Kontynuacja budowy
kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul.Wiosennej

20.000
Srodki
gminy

20.000 0 0 0

C ZAKUPY INWESTYCYJNE

c.1 Zakup urzqdzenia do wykrywania
nieszczelnoSci sieci

50.000
Srodki 

i
wlasne l

3 0 0 50.000

c.2 Wymiana oprogramowania w zakresie
sprzedazy i fi nansowo-ksiqgowego

100.000
Srodki
wlasne

l 0 0 100.000

8.Sposoby finansowania planowanych inwesfycji

Finansowanie.inwestycji ujgtych w Wieloletnim planie bqdzie moZliwe po uzyskaniu
dofinansowania z ;
-Funduszu Sp6jnoSci w kwocie wyszacowanej ptzez ftmg Grontmij poznaf okolo16.200.000 zl,
-po2yczek i kedyt6w 16.800.000 zl zaci4gnigtychna okres t0lat-Srodk6w wlasnych sp6lki kwota okolo 3.000.00021
w przypadku braku finansowania w. ramach polis sp6lka bgdzie zmuszona skorzystai zpreferencyjnych po2yczek wojew6dzkiego Funduszu ochrony srodowiska o.u, t Layio*.Srodki.wlasne Sp6lka bEdzie poryskiwali z odpis6w amortyzacyjnych.
Na budowq nowych sieci wodoci4gowych oraikanarizacyjnycrrs"roati finansowe bpd4pochodzii z budZetu gminy Jgdrzej6w


