
UCHWAŁA NR XXXI/292/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie na lata 2017 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 ze zmianami) oraz na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328), Rada Gminy i Miasta 
Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie na lata 2017 – 2019 stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Odolanowie do przedstawienia 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów corocznego sprawozdania z realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 4. Traci moc uchwała nr XX/163/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie na lata 2016 – 2018.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop
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Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie 

 

Opracowano zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328).  

 

Wyżej wymieniony Plan określa w szczególności: 

1) planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych,  

2) przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach, 

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 2017 - 2019, 

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji 2017 - 2019. 

 

Wykonując wyżej cytowane zapisy ustawy przedstawiamy:  

 

1. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych:  

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie realizuje następujący zakres usług wod. - kan.: 

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną gminy i miasta Odolanów,   

- zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Odolanów i miejscowości 

Raczyce;. 

 

2. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach:  

Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz 

spełnienie krajowych wymogów (polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki 

wodno - ściekowej  skonstruowano także pod kątem spełnienia wymogów UE). 

Jego realizacja zaowocuje podniesieniem jakości usług świadczonych przez ZUK 

w Odolanowie, optymalizacją kosztów, stworzeniem lepszych warunków rozwoju Gminy 

i Miasta Odolanów oraz poprawą jakości środowiska gminy i okolic.  

 

  

Załącznik do uchwały Nr XXXI/292/17

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Id: 067E98F0-2B4F-48D8-B174-76E73F2CB305. Podpisany Strona 1



 

 2

 

 

Kluczowe dyrektywy Unii Europejskiej to dyrektywy Wspólnot Europejskich o numerach: 

 98/83/WE z dnia 3.11.1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z dnia 5.12.1998 r.), 

 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 

(Dz. Urz. WE L 135 z dnia 30.05.1991 r.), 

 2000/60/WE z dnia 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej, (Dz. Urz. WE L 327 z dnia 22.12.2000 r.), 

 75/442/EWG z dnia 15.07.1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z dnia 

25.07.1975 r.). 

 

Kluczowe polskie akty prawne to: 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. 2017 r. poz. 328), 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”   (Dz. U. 2017 r. poz. 1121), 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, 1954), 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. „O zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest” 

(Dz. U. 2005 r. poz. 72) oraz wynikające z nich rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. „W sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi” ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. „W sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ” (Dz. U. 2014 r. poz. 1800), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. „ W sprawie komunalnych 

osadów ściekowych” (Dz. U. 2015 r. poz. 257),  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. „W sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska” (Dz. U. z 2017 r. poz. 723). 

 

Powyższe akty prawne stawiają bardzo wysokie wymogi, a ich realizacja będzie możliwa 

tylko przy szybkim i odpowiednio wysokim zaangażowaniu inwestycyjnym oraz 

organizacyjnym Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie oraz Gminy i Miasta Odolanów. 
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3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.  

Zakład będzie realizował wymogi ustawy poprzez kontynuację następujących działań 

prowadzących do zmniejszenia zużycia własnego i strat wody: 

- poprawa jakości produkowanej wody - wymianę odcinków sieci wodociągowej wykonanej 

z AC oraz kontrole i ewentualna wymiana złóż filtracyjnych na stacjach wodociągowych,  

- zmniejszenie strat wody - wymiana awaryjnych odcinków rurociągów wodociągowych 

i usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie. 

W ramach przedmiotowego planu będą zrealizowane znaczące inwestycje w gospodarce 

wodno – ściekowej.  

 

I – URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE 

 

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie przy udziale Gminy i Miasta Odolanów 

w najbliższych latach planują: 

- wymianę sieci wodociągowych azbestocementowych na terenie miasta i gminy w celu 

wyeliminowania awaryjności sieci, co spowoduje zmniejszenie strat wody, 

- budowę nowych odcinków sieci wodociągowej, 

- modernizację stacji uzdatniania wody; 

 

I tak: 

 

Rok 2017  

1. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kaliskiej w Odolanowie o długości 145 mb. 

Szacunkowy koszt w/w zadania 18 500,00 zł (środki własne ZUK). 

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Odolanowie. Szacunkowy koszt 

420 000,00 zł netto (środki własne GiMO – 400 000,00 zł netto, pozostałe ZUK). 

3. Budowa sieci wodociągowej do nowej hali produkcyjnej w miejscowości Tarchały 

Wielkie, ul. Ostrowska (projekt i wykonanie). Szacunkowy koszt w/w zadania 

35 000,00 zł (środki własne GiMO). 

4. Budowa sieci wodociągowej do nowego zakładu w Gorzycach Małych. Szacunkowy 

koszt w/w zadania 35 000,00 zł (środki własne GiMO). 

5. Budowa sieci wodociągowej w Odolanowie, ul. Parkowa - projekt. Szacunkowy koszt 

w/w zadania 7 400,00 zł (środki własne GiMO i inne). 
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6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nabyszyce, o długości 255 mb. (środki 

własne ZUK). 

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Odolanów, ul. Trzy Mosty, 

o długości 96 mb. (środki własne GiMO). 

8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaczory, ul. Rzemieślnicza, o długości 

320 mb. (środki własne ZUK). 

9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno, ul. Odolanowska, o długości 

245 mb. (środki własne ZUK). 

10. Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Tarchały Wielkie, związana z budową 

ścieżki rowerowej, o długości 480 mb. (środki własne GMiO). 

11. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świeca, o długości 145 mb. (środki 

własne ZUK). 

12. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uciechów, o długości 250 mb. (środki 

własne ZUK). 

13. Wymiana sieci wodociągowych azbestocementowych na terenie miasta Odolanów: 

- wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Raszkowskiej i Bocznej 

w Odolanowie o długości 885 mb. Szacunkowy koszt w/w zadania: 250 000,00 zł 

(środki własne GiMO). 

 

Rok 2018 

1.  Budowa sieci wodociągowej do gospodarstwa w Garkach o długości 600 mb. 

Szacunkowy koszt w/w zadania 45 000,00 zł (środki własne GiMO). 

2. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Biadaszki. Szacunkowy koszt 

w/w zadania 150 000,00 zł (środki własne GiMO). 

3. Budowa sieci wodociągowej w Odolanowie od ul. Raszkowskiej do terenów za 

Centrum Wiara - Nadzieja - Miłość. Szacunkowy koszt w/w zadania 200 000,00 zł 

(środki własne GiMO i inne). 

4. Budowa sieci wodociągowej w Odolanowie, ul. Parkowa - wykonanie. Szacunkowy 

koszt w/w zadania 100 000,00 zł (środki własne GiMO i inne). 

5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nabyszyce (środki własne GiMO). 

6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno, ul. Szkolna. Szacunkowy 

koszt w/w zadania 20 000,00 zł (środki własne GiMO). 

7. Wymiana sieci wodociągowej w ul. L. Namysł w Odolanowie (środki własne GiMO). 
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Rok 2019 

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno (środki własne GiMO). 

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta - Harych (środki własne GiMO). 

  

II – URZĄDZENIA KANALIZACYJNE 

Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Raczycach z udziałem Gminy 

i Miasta w Odolanowie, w ciągu najbliższego roku wybuduje i podłączy do kanalizacji 

sanitarnej miejscowość Uciechów, ujętą w Aglomeracji Odolanów, podjętą Uchwałą 

Nr VI/154/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Na to 

zadanie został już wyłoniony Wykonawca, który rozpocznie we wrześniu prace budowlane. 

W ramach projektu zostanie wybudowanych 11,183 km sieci kanalizacyjnej i podłączonych 

1000 mieszkańców, tj. 330 gospodarstw domowych. Koszt całego zadania wyniesie 18 mln zł 

z czego wartość dofinansowania z WRPO to ponad 9 mln zł tj. 67 % kosztów całego zadania 

oraz wkład Gminy i Miasta Odolanów w wysokości 1,5 mln zł.  

Ponadto Gmina i Miasto Odolanów wraz z Zakładem Usług Komunalnych w Odolanowie 

i Odolanowskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Raczycach, planuje w latach 2017 - 

2019 wykonać następujące zadania: 

- modernizacje kanalizacji deszczowych, 

- rozbudowę istniejących kanalizacji sanitarnych. 

 

Rok 2017 

1. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzbno (ul. Słoneczna). 

Szacunkowy koszt wykonania w/w zadania 100 000,00 zł (środki własne GiMO). 

2. Rozbudowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Raczyce i Odolanów. 

Szacunkowy koszt wykonania w/w zadania: 100 000,00 zł (środki własne GiMO). 

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Odolanów, 

ul. Trzy Mosty, o długości 62 mb. (środki własne GMiO). 

 

Rok 2018 

1. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Szacunkowy 

koszt wykonania w/w zadania 100 000,00 zł (środki własne GiMO). 

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie 

(ul. Dębowa). Szacunkowy koszt wykonania w/w zadania: 60 000,00 zł (środki własne 

GiMO). 
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3. Rozbudowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Raczyce i Odolanów. 

Szacunkowy koszt wykonania w/w zadania: 100 000,00 zł (środki własne GiMO). 

4. Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul. L. Namysł w Odolanowie (środki własne 

GiMO). 

 

Rok 2019 

1. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Szacunkowy 

koszt wykonania w/w zadania 100 000,00 zł (środki własne GiMO). 

2. Rozbudowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Raczyce i Odolanów. 

Szacunkowy koszt wykonania w/w zadania: 100 000,00 zł (środki własne GiMO). 

 

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.  

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych w latach 2017 – 2019 są wyrażone w milionach 

złotych: 

 

a) Gmina i Miasto Odolanów                                            =  3,9 mln,    

b) ZUK w Odolanowie                                                      =  0,14 mln, 

c) OZK w Raczycach                                                        =  16,5 mln, 

                                                                         Razem:  =  20,54 mln 

 

 

 

 

Na lata 2017 - 2019 planuje się następujące formy źródeł finansowania: dotacje z Unii 

Europejskiej lub krajowych środków pomocowych w zależności od ogłoszonych 

programów finansujących przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, środki 

finansowe z Gminy i Miasta Odolanów.  

  

Wartość w/w nakładów inwestycyjnych została określona na podstawie kalkulacji 

szacunkowych, kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów ofertowych. Ostateczna wartość 

realizowanych zadań inwestycyjnych zostanie ustalona po rozstrzygnięciu postępowań 

przetargowych. 
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5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.  

W chwili obecnej przewiduje się cztery źródła finansowania planu wieloletniego: 

a) WFOŚiGW (pożyczka, dotacja),  

b) WRPO (dotacja),  

c) środki Gminy i Miasta Odolanów, 

d) środki Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie, 

e) środki Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Raczycach. 

  

Przedstawiony Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie na lata 2017 – 2019 

jest planem ambitnym i realnym do wykonania, dającym dobrą perspektywę dla rozwoju 

Gminy i Miasta oraz Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie. 
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Uzasadnienie

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
opracował Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych.
Plan ten w szczególności określa:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w latach 2017-2019,

- sposób finansowania planowanych inwestycji w latach 2017-2019.

W związku ze zwiększaniem się z roku na rok potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrywania ich
w wodę i odbiór ścieków, niezbędnym jest uwzględnienie w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie,
inwestycji związanych z modernizacją eksploatowanych sieci. W planie wskazano wartość przewidywanych
nakładów finansowych w kolejnych latach na poszczególne przedsięwzięcia.

Plan ten został opracowany zgodnie z kierunkami rozwoju Gminy i Miasta Odolanów określonymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Odolanów,
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest podjęcie uchwały przyjmującej Wieloletni Plan Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych.
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