Elektronicznie podpisany przez:
Ryszard Wiktor
dnia 31 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LV/365/18
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
w Stroniu Śląskim na lata 2018 – 2021.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1152) –
Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Stroniu Śląskim
na lata 2018 – 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/309/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Stroniu Śląskim
na lata 2018 - 2021.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Ryszard Wiktor
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Załącznik
do uchwały Nr LV/365/18
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
P L A N R OZ W O J U I M O D E R N I Z A C J I

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
Z A K Ł A D U W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł KA Z O. O.
na lata 2018 - 2021
L.p
.

Nazwa przedsięwzięcia
(opis z podaniem zakresu)
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Uzasadnienie
celowości inwestycji
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Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

3.317.473 3.317.473

w Starej Morawie
Zakres zadania :
1) budowa sieci wodociągowej o długości 3.384,2 m
oraz 48 szt. przyłączy o łącznej długości 582,4 m,
2) budowa kanalizacji sanitarnej o długości 3.830,90
m oraz 18 szt. przyłączy sanitarnych o łącznej
długości 96,5 m.

2. Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowoosobowego typu FURGON
Pojazd będzie przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu ładunków i 6 osób (z kierowcą).
Dane techniczne pojazdu: silnik o mocy min. 120 KM,
zapłon samoczynny, dop. masa całk. pojazdu do 3500
kg, poj. przestrzeni ładunkowej min. 5 m3,
dł. min. 5,4 m, szer. min. 2 m.
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130.000

− Środki Unii
Europejskiej,
− Środki Gminy
Stronie Śląskie,
− Środki własne
ZWiK Sp. z o. o.

130.000 Środki własne
ZWiK Sp. z o. o.

W chwili obecnej istniejące budynki zasilane są wodą z
ujęć lokalnych, a ścieki sanitarne odprowadzane są do
uciążliwych
w
eksploatacji
zbiorników
bezodpływowych (szamb) stanowiących jednocześnie
zagrożenie dla środowiska.
Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na
obszarach wiejskich. Zrealizowanie niniejszego
przedsięwzięcia nie tylko poprawi jakość życia
mieszkańców wsi Stara Morawa, ale także przyczyni
się do poprawy czystości wód potoku Morawa i rzeki
Białej Lądeckiej.
Pojazd (pogotowie wodno – kanalizacyjne) będzie
służył do przewozu osób, sprzętu i materiałów podczas
realizacji prac konserwacyjnych i remontowych
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w
sytuacjach awaryjnych. Zastąpi on obecnie już mocno
wyeksploatowany samochód osobowo-ciężąrowy
RENAULT MASTER, rok produkcji 2007, przebieg
148.000 km (jazdy zwykle krótkie miejscowe, w
Stroniu Śląskim i okolicy).
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3. Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji

225.000

282.000

57.000

sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika
rekreacyjno-retencyjnego

4.

Zakres robót obejmuje wykonanie na podstawie
istniejącej dokumentacji technicznej :
1) sieci wodociągowej ø 160 i ø 110 o łącznej
długości 643,5 m,
2) sieci kanalizacji sanitarnej ø 0,200 m o dł. 141,2 m
Wymiana kraty mechanicznej na oczyszczalni
ścieków w Strachocinie

70.000

70.000

Środki własne
ZWiK Sp. z o. o.

Odcinki wodociągu i kanału sanitarnego będą
stanowiły uzbrojenie tylko części terenów leżących
powyżej zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Starej
Morawie tj. 11 działek budowlanych będących w
części własnością Gminy Stronie Śląskie, a w części
już sprzedanych przez Gminę prywatnym inwestorom.

Środki własne
ZWiK Sp. z o. o.

W okresie eksploatacyjnym istniejącej kraty
mechanicznej, uruchomionej w czasie rozruchu
oczyszczalni w roku 2012 zaobserwowano objawy
zużycia elementów kraty, ale także zauważono pewne
mankamenty konstrukcyjne kraty (zbyt duży kąt
pochylenia, zbyt duże prześwity między prętami, zbyt
płytkie osadzenie) powodujące dodatkowe utrudnienia
eksploatacyjne. Ich wyeliminowanie, poprzez montaż
w roku 2021 nowej kraty (po 9 latach eksploatacji
starej), dostosowanej do warunków miejscowych,
ułatwiłoby pracę obsłudze oczyszczalni ścieków i
zapewniłoby długotrwałe użytkowanie.
Przedmiotowa kanalizacja służy do odprowadzania
ścieków sanitarnych z budynków położonych przy ul.
Słonecznej, Poziomkowej i Leśnej we wsi Stronie
Śląskie i jest we wspólnym systemie kanalizacyjnym
Gminy Stronie Śląskie.
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
r., poz. 328) osoby, które wybudowały z własnych
środków urządzenia wodociągowe i urządzenia
kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie
lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu
na warunkach uzgodnionych w umowie.

Zakres zadania :
1) opracowanie dokumentacji technicznej,
2) wykonanie w warunkach warsztatowych nowej
kraty mechanicznej,
3) demontaż starej kraty i montaż nowej.

5

Zakup odcinków kanalizacji sanitarnej we wsi
Stronie Śląskie

30.000

30.000

Przedmiotem zakupu jest kanalizacja sanitarna
położona na działkach nr 67/13, 67/14, 67/33, 67/39 i
69 (drogi gminne – ul. Słoneczna, Poziomkowa i
Leśna) we wsi Stronie Śląskie, wybudowana przez
Stowarzyszenie Uzbrojenia Działek Stronie Wieś w
roku 2007. Kanalizacja wykonana została z rur PCV o
łącznej długości 413 m, w tym:
• rurociągi o średnicy 200 mm: 265 m,
• rurociągi o średnicy 160 mm: 148 m.
ZWiK Sp. z o. o. ocenia stan techniczny
przedmiotowej kanalizacji jako dobry.
Razem
3.829.473 3.387.473 255.000
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Środki własne
ZWiK Sp. z o. o.

57.000 130.000
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Uzasadnienie
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowują,
na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1152), wszystkie przedsiębiorstwa
wodociągowo - kanalizacyjne uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne. Plan dotyczy
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy opracowany wieloletni plan rozwoju i modernizacji
ZWiK przedkłada do sprawdzenia burmistrzowi, czy spełnia on warunki określone w ustawie. Następnie
zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy plan uchwala rada gminy w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu
burmistrzowi.
Plany wieloletnie powinny być korygowane (aktualizowane) w przypadkach uzasadniających taką
konieczność. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych
przedsięwzięć oraz kierunków pozyskania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było
przewidzieć. Plan opracowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Stroniu Śląskim obejmuje
lata 2018 – 2021 i jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Stronie Śląskie określonymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego ZWiK Sp. z o. o. w Stroniu Śląskim
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W tym stanie rzeczy zasadnym jest podjęcie przez Radę Miejską Stronia Śląskiego uchwały w sprawie
zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Stroniu Śląskim
na lata 2018 – 2021.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor
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