
Projekt Prezydenta Miasta z dnia 21.04.2020 r.  

 

Uchwała Nr ……………./2020 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023 

 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                         
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1437 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji 
Finansowo-Budżetowej, Rada Miejska w Tczewie 
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 

Traci moc uchwała nr XXXIX/352/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 lutego 2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021”. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Tczewie 

 

Zenon Drewa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:  



Uzasadnienie 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie przedłożył Wieloletni plan rozwoju                           
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023. 
Plan ten zgodnie z treścią art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) 
określa: 
1. planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 
2. przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 
3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków; 
4. nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 
5. sposoby finansowania planowanych inwestycji. 
 
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych                     

na lata 2020 – 2023 zakłada m.in. pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (z możliwością umorzenia na poziomie 5%) 

oraz pożyczki OZE z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Gdańsku.       

Plan jest przygotowany w oparciu o plan rozwoju Gminy Miejskiej Tczew, który został                    
określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym oraz w oparciu o potrzeby ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie. Planowane                          
przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne obejmować będą: 
 
1. w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz racjonalizacji jej użycia: 
− budowę i modernizację sieci wodociągowych 
− modernizację stacji ujęć wody oraz hydroforni, 
− montaż instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody „Motława”, 
− wymianę przestarzałej armatury na sieci wodociągowej, 
− budowa niezbędnych odcinków sieci przekształcających rozgałęźny system                       

rozprowadzania wody w bardziej bezpieczny i wydajny system pierścieniowy, 
− montaż zasuw w węzłach na sieci rozdzielczej (mniejsze obszary miasta wyłączane                     

podczas awarii, mniejsze ilości wody zużytej podczas awarii 
 

2. w zakresie odprowadzania ścieków: 
-    kompleksowa modernizacja systemu pomiaru parametrów technologicznych  

oczyszczalni i monitoringu eksploatacji urządzeń 
− realizacja kompleksowej modernizacji systemu pomiaru parametrów technologicznych 

oczyszczalni ścieków i monitoringu eksploatacji urządzeń, 
− modernizacja rozdzielni NN oczyszczalni ścieków i przepompowni Czatkowy, 
− modernizacja układów pomiarowych TPA na przepompowni Czatkowy, 
− przebudowa wizualizacji oczyszczalni ścieków 
− montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków 
− montaż kompleksowego monitoringu stacji odbioru ścieków na przepompowni                        

Czatkowy, 
− budowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
 

Z-ca Prezydenta Miasta 
 

Adam Burczyk 


