
Uchwała nr XIII.84.2015 
Rady Gminy Stara Kamienica 

z dnia 30.wrzesnia 2015 roku 

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych w gminie Stara Kamienica na lata 2015 – 2017 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz.U.2013r. poz. 594) i art.21 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.2015r. poz. 139) Rada 

Gminy u c h w a l a, co następuje: 

 

      §1 

Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych w gminie Stara Kamienica w latach 2015 – 2017 stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

      §2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica. 

      §3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Załącznik do uchwały nr XIII.84.2015 

        Rady Gminy Stara Kamienica 

        z dnia 30.10.2015r. 

 

 

  WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI 

   URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I  

   URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH 

      W GMINIE STARA KAMIENICA 

    W LATACH 2015 – 2017 

 

 

     Opracowany przez  

  Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” sp. z o.o 

        

 

Spis treści: 

1. Podstawa prawna, informacje ogólne, 

2. Planowane inwestycje wodno-kanalizacyjne w latach 2015-2017 

3. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

4. Sposób finansowania inwestycji w poszczególnych latach 

 

 

 

 

Stara Kamienica, 2015 



        P R O J E K T  

Załącznik do uchwały nr ………… 

        Rady Gminy Stara Kamienica 

        z dnia ……………………………. 

 

 

 

1. PODSTAWA PRAWNA I INFORMCJE OGÓLNE 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 

lata 2015 – 2017 opracowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2013r. 

poz.594 z późn. zm.). Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” spółka z o.o 

opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych, które są w jej posiadaniu i eksploatacji, zwany dalej planem. 

2. PLANOWANE INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I 

KANALIZACYJNE W LATACH 2015 – 2017 W GMINIE 

STARA KAMIENICA 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 

lata 2015 – 2017 obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Wykonanie planowanych zadań pozwoli na 

realizację głównych celów strategicznych Spółki, do których należą:  

 dalsze podłączanie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej w miejscowościach Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec, 

 rozpoczęcie podłączeń nieruchomości w miejscowości Wojcieszyce do nowo 

wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej, 

 zabezpieczenie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do 

zapewnienia dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, pod odpowiednim 

ciśnieniem a także należytej jakości, 

 zapewnienie odprowadzania ścieków w sposób niezawodny. 

PLANOWANE INWESTYCJE WODOCIĄGOWE  

Znaczna część – około 96%, sieci wodociągowej  obsługiwanej przez Gminny System 

Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” spółka z o.o stanowi sieć użytkowana na podstawie 

umowy dzierżawy z gminą Stara Kamienica. Jest to nowa sieć wodociągowa przebiegająca 

przez miejscowości Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec. Inwestycja powstała w wyniku 

realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami dla 

miejscowości Kromnów, Kopaniec, Stara Kamienica”. Do końca 2016 roku główny 

wykonawca w ramach udzielonej gwarancji dokonuje wszelkich napraw i usuwa powstałe  



awarie. W celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wodociągowych Spółka dokonuje 

regularnych przeglądów zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową obsługi maszyn i 

urządzeń, a także przeglądu i monitoringu sieci wodociągowej. Podstawowym zadaniem 

inwestycyjnym na lata 2015 -2017 jest dokończenie podłączeń wszystkich nieruchomości do 

sieci wodociągowej, dla których spełnione są techniczne warunki przyłączenia, na terenie 

miejscowości Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec.  

W II połowie 2015 roku zostanie oddana do użytku inwestycja realizowana przez Gminę 

Stara Kamienica w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Wojcieszyce”, co również będzie skutkowało 

pozyskaniem nowych odbiorców. Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców 

Wojcieszyc, a co za tym idzie pozyskanie jak największej liczby odbiorców będzie 

kluczowym zadaniem dla Spółki na najbliższy trzyletni okres objęty planem. W celu 

usprawnienia i ograniczenia kosztów związanych z comiesięcznym odczytem stanów 

wodomierzy w miejscowości Wojcieszyce, Spółka planuje w 2015 roku zakup i montaż 

wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem do radiowego odczytu na nowo 

budowanych przyłączach. Mając na względzie zwiększenie wydajności hydrantów 

używanych do celów ppoż na 2017r. zaplanowano montaż trzeciej pompowni wody na 

„górnych” Wojcieszycach.  

 W latach 2015/2017 Spółka planuje również systematyczną wymianę wodomierzy na 

wodomierze i moduły radiowe wraz z systemem do radiowego odczytu na terenie 

miejscowości Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec. Zakup wodomierzy i modułów 

radiowych znacznie ograniczy czas odczytu, zmniejszy ponoszone koszty związane z 

odczytem, a także pozwoli na dokładniejszy pomiar ilości pobranej wody przez mieszkańców 

korzystających z sieci wodociągowej. Wymiana wodomierzy pozwoli również na 

ograniczenie strat wody (awarie sieci, uszkodzenia wodomierzy, wycieki itp.). Ewentualna 

awaria zarówno wodomierza jak i sieci wewnętrznej jest natychmiast sygnalizowana przez 

system jako zdarzenie anormalne, co  pozwala na szybką reakcję ze strony Spółki. 

W 2016 roku będą remontowane administrowane przez Spółkę ujęcia wody w 

miejscowości Barcinek i Rybnica. W celu ograniczenia dewastacji na obiekcie SUW 

Kopaniec w latach 2015/2016 Spółka planuje zamontowanie monitoringu, który pozwoli na 

każdorazowe rejestrowanie prób wejścia na teren lub uszkodzenia ogrodzenia. W najbliższych 

latach Spółka planuje również wykonanie trzeciego odwiertu wody w miejscowości Kopaniec 

w celu zabezpieczenia zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę w okresach występowania 

suszy. Mając na względzie szybkie i sprawne zaopatrzenie mieszkańców gminy Stara 

Kamienica w wodę podczas suszy, Spółka planuje zakup/leasing ciągnika. 

Tabor samochodowy Spółka przejęła w 2013 roku po zlikwidowanych Zakładzie 

Obsługi Komunalnej, który w znacznej ilości jest już sprzętem wieloletnim, mocno zużytym. 

Rozbudowa sieci wodociągowej, budowa przyłączy wymaga szybkiego i sprawnego 

przemieszczania się po terenie gminy Stara Kamienica dlatego też na najbliższe lata 

planowany jest zakup/leasing samochodu osobowo-towarowego do przewozu pracowników i 

sprzętu na miejsce wykonywanych prac.    

 

 



PLANOWANE INWESTYCJE KANALIZACYJNE 

Sieć kanalizacyjna obsługiwana przez Gminny System Wodociągów i Kanalizacji 

„Kamienica” spółka z o.o stanowi nowa sieć objęta do końca 2016 roku gwarancją udzieloną 

przez głównego wykonawcę. Sieć użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej z 

Gminą Stara Kamienica. Spółka prowadzi bieżącą konserwację, dokonuje  regularnych 

przeglądów urządzeń kanalizacyjnych. W ciągu roku wykonywane są również przeglądy sieci 

kanalizacyjnej.  

Głównym zadaniem inwestycyjnym w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej jest 

dokończenie przyłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Kamienica, 

Kromnów i Kopaniec a także budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wojcieszycach do 

osiedla domków jednorodzinnych. 

  W maju 2015rok Spółka złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o udzielenie pomocy finansowej na 

dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Wykonania 

podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce”. 

W II połowie 2015r. po zakończonej przez Gminę Stara Kamienica inwestycji pn. „Budowa 

sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości 

Wojcieszyce” Spółka rozpocznie realizację w/w zadania, w ramach którego zostaną 

wykonane przyłącza kanalizacyjne. Do projektu przystąpiło 142 nieruchomości (700 

odbiorców usług) z terenu Wojcieszyc. W latach 2015 – 2017 Spółka będzie dążyła do 

pozyskania jak największej liczby odbiorców usług z miejscowości Wojcieszyce.  

W związku z planowanym pozyskaniem w 2015 roku, a także w latach następnych, 

dużej liczby odbiorców, Spółka będzie realizowała rozbudowę rozwiązań informatycznych 

służących do rozliczania ilości pobranej wody  i ilości odprowadzonych ścieków. Na 2015 

rok został zaplanowany zakup komputera stacjonarnego, a także dodatkowy dostęp do 

programu informatycznego ENOVA dla nowo utworzonego stanowiska.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. NAKŁADY INWESTYCYJNE 

 

INWESTYCJE WODOCIĄGOWE 

LP. NAZWA 

ZADANIA 

PLANOWANY 

ZAKRES RZECZOWY 

PLANOWANY 

ZAKRES 

FINANSOWY 

FINANSOWANI

E ZADANIA 
TERMIN  

1. Wykonanie przyłączy 
w miejscowości 

Kromnów, Kopaniec,  
Stara Kamienica  

Rurociąg DN 50 mm PE 
długość 200m wraz z 

urządzeniami i osprzętem 

28 000,00zł środki własne/środki 
zewnętrzne 

2015/2016 

2. Wykonanie rurociągu  

do zbiorczej sieci 

wodociągowej w m. 
Wojcieszyce (osiedle 

domków jednorodz.) 

Rurociąg DN 110mm PE 

długość 500m wraz z 

urządzeniami i osprzętem 

100 000,00zł 

 

środki własne/środki 

zewnętrzne 

2016/2017 

                      ZAKUPY MASZYN I URZĄDZEŃ, PRZEGLĄDY 
3 Wodomierze  i 

moduły  radiowe  z 

systemem do 

radiowego odczytu  

Zakup i montaż  200szt 

wodomierzy na sieci 

wodociągowej w 

Wojcieszycach 

55 000,00zł Środki własne/środki 

zewnętrzne 

2015/2017 

4. Wodomierze i 
moduły radiowe z 

systemem do 

radiowego odczytu 

Zakup i montaż 200szt 
wodomierzy na sieci 

wodociągowej w Starej 

Kamienicy, Kromnowie, 
Kopańcu 

55 000,00zł Środki własne/środki 
zewnętrzne 

2016/2017 

5. Pompownia wody 

Wojcieszyce 

Demontaż urządzeń 

pompowni wody Kromnów  i 
montaż urządzeń trzeciej 

pompowni wody w m. 

Wojcieszyce 

35 000,00 Środki własne/środki 

zewnętrzne 

2017 

6. Ujęcia wody 
Barcinek 16, 55 i 

Rybnica 1 

Remont ujęć wody w Barcinku 
nr 16, 55 i Rybnica 1 

15 000,00zł Środki własne 2016 

7. Montaż chloratora na 
SUW Stara 

Kamienica 

Demontaż chloratora z 
budynku St. Kamienica 149A i 

montaż  na SUW St. 

Kamienica 

3 000,00zł Środki własne 2016 

8. Przyrząd do 

nawiercania 

rurociągu 

Zakup przyrządu do 

nawiercania rurociągu 

(przyłącza) 

3 000,00zł Środki własne 2015 

9. Samochód osobowo-
towarowy 

Zakup/leasing samochodu 
osobowo-towarowego do 

przewozu sprzętu i 

pracowników 

35 000,00zł Środki własne/środki 
zewnętrzne 

2016/2017 

10. Ciągnik Zakup/leasing ciągnika  z 

przeznaczeniem do dowozu 

wody w okresach suszy i 
innych prac komunalnych 

90 000,00zł Środki własne/środki 

zewnętrzne 

2016/2017 

11. Koparko-ładowarka Zakup/leasing koparko-

ładowarki do prac związanych 

z rozbudową sieci i budową 
przyłączy wodno-

kanalizacyjnych  

90 000,00zł Środki własne/środki 

zewnętrzne 

2016/2017 

12. Komputer 

stacjonarny 

Zakup komputera 

stacjonarnego 

2 500,00zł Środki własne 2015 

13. Aktualizacja 

programów 

komputerowych 

Zakup aktualizacji programu 

Wodnik i Enova 

6 000,00zł Środki własne 2015/2016/2017 

14. Wyposażenie w 

narzędzia dla 

pracowników Spółki 

Zakup przyrządów , narzędzi, 

drobnego sprzętu do prac przy 

sieci wodociągowej i 
przyłączach 

6 000,00zł Środki własne 2015/2016/2017 

15. Monitoring SUW 

Kopaniec 

Zakup i montaż kamery na 

SUW Kopaniec 

2 500,00zł Środki własne 2015/2016 

16.  Przeglądy maszyn i 
urządzeń 

wodociągowych  

Przeglądy maszyn i urządzeń 
na ujęciach wody 

9 500,00zł Środki własne 2015/2016/2017 

 

 



INWESTYCJE KANALIZACYJNE 

 

LP. NAZWA 

ZADANIA 

PLANOWANY 

ZAKRES 

RZECZOWY 

PLANOWANY 

ZAKRES 

FINANSOWY 

FINANSOWANI

E ZADANIA 
TERMIN  

1. Budowa sieci 
kanalizacyjnej celem 

podłączenia 

nieruchomości   w 
miejscowości Stara 

Kamienica 107, 

Kromnów 1a i 2a,   

Rurociąg kanalizacyjny 
PVC DN 200mm  

długość 70 metrów, 

przepompownia 
zbiornikowa ścieków 

21 000,00zł środki własne/środki 
zewnętrzne 

2016/2017 

2, Budowa sieci 

kanalizacyjnej celem 

podłączenia 
nieruchomości w 

rejonie Kromnów 45,  

46 i 51 

Rurociąg kanalizacyjny 

PVC DN 200mm  

długość 220 metrów z 
urządzeniami i 

osprzętem (wykonany 

metodą bezwykopową), 

przepompownia 

zbiornikowa ścieków 

66 000,00zł Środki własne/środki 

zewnętrzne 

2016/2017 

3. Wykonanie 

podłączeń budynków 
do zbiorczej sieci 

kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości 
Wojcieszyce 

Rurociąg kanalizacyjny 

PVC DN 160mm 
długość 2435mb wraz z 

urządzeniami  i 

osprzętem 

437 980,00zl środki własne/środki 

zewnętrzne 

2015 

4. Budowa sieci 

kanalizacyjnej w 
Wojcieszycach 

(osiedle domków 

jednorodzinnych) 

Rurociąg kanalizacyjny 

PVC DN 200mm, 
długość 500m 

150 000,00zł Środki własne/środki 

zewnętrzne 

2016/2017 

                      ZAKUPY MASZYN I URZĄDZEŃ, PRZEGLĄDY 
5. Wyposażenie w 

narzędzia dla 

pracowników Spółki 

Zakup przyrządów , 
narzędzi, drobnego 

sprzętu do pracy przy 

sieci kanalizacyjnej 

6 000,00zł Środki własne 2015/2016/2017 

6.  Przeglądy maszyn i 

urządzeń 

wodociągowych  

Przeglądy maszyn i 

urządzeń na ujęciach 

wody 

4 500,00zł Środki własne 2015/2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SPOSÓB FINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

Inwestycja „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Wojcieszyce” będzie realizowana za pomocą środków własnych oraz przy 

wykorzystaniu środków zewnętrznych w formie zasilenia kredytowego i uzyskania środków z 

funduszy pomocowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.  

Na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stara Kamienica Spółka 

będzie chciała pozyskać środki z funduszy pomocowych.  

Zakupy inwestycyjne – maszyny, środki transportu, będą dokonywane za pośrednictwem 

specjalistycznych firm leasingowych z uwzględnieniem wpłaty własnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


