Uchwała Nr ……………….
Rady Miasta Działdowo
z dnia ………………
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1437 ze zm.) – Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2021-2023, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr ………………….
Rady Miasta Działdowo
z dnia …………………
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
na lata 2021-2023
Obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie, zwanego dalej planem, wynika z art. 21 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.).
Przepisy tej ustawy nakładają obowiązek zgodności planu z kierunkami rozwoju gminy, określonymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Plan po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Burmistrza Miasta Działdowo uchwala Rada Miasta
Działdowo. Opracowanie i uchwalenie planu powoduje realizację przedsięwzięć, których skutki
finansowe i kosztowe znajdą swoje odzwierciedlenie w taryfie na dostawę wody i odbiór ścieków.
Plan opracowano na lata 2021-2023 i ma on charakter otwarty. Może być sukcesywnie uzupełniany
i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych
przedsięwzięć oraz rodzaju środków przeznaczonych na ich realizację. Na postawie planu będą
opracowywane roczne plany, które będą uwzględniały ewentualne korekty.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych określa:
1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Prowadzona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. działalność
polegająca na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę obejmuje wydobycie, uzdatnianie i dostarczenie wody
do poszczególnych odbiorców (mieszkań, instytucji, zakładów produkcyjnych i usługowych
oraz innych użytkowników). System zaopatrzenia w wodę opiera się na produkcji wody z własnych
ujęć. Posiadane przez nasze przedsiębiorstwo pozwolenie wodnoprawne pozwala na średni dobowy
pobór wody w wysokości 4130 m3/dobę. W 2019 roku wyprodukowano 1 174 100 m3 wody z czego
sprzedano 1 006 400 m3 wody. Różnica w tych wielkościach wynika z użycia wody technologicznej,
błędów pomiarowych i strat. Dobowy jak i godzinowy pobór wody jest bardzo zróżnicowany
ze względu na charakter odbiorców. Produkcja i sprzedaż wody wykazują tendencję stałą różnicowaną
warunkami pogodowymi w poszczególnych latach. Prowadzony system uzdatniania wody spełnia
wszelkie wymagania stawiane przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie jakości wody do spożycia przez

ludzi. W latach następnych planuje się zwiększenie zasięgu sieci wodociągowej w kierunku północno
-zachodnim i zachodnim, na obszarach urbanizowanych oraz modernizację istniejących sieci.
Działalność w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Działdowie zbiorowe odprowadzanie ścieków polega na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków
komunalnych. Odprowadzenie ścieków odbywa się przy pomocy systemu sieci kanalizacji sanitarnej
i

przepompowni.

Natomiast

oczyszczanie

ścieków

ma

miejsce

w

oczyszczalni,

która

jest eksploatowana przez nasze przedsiębiorstwo na postawie umowy z Miastem Działdowo
o nieodpłatnym użytkowaniu. Posiadane pozwolenie wodnoprawne pozwala na przyjęcie,
oczyszczenie i odprowadzenie do Kanału Młyńskiego średnio 5 300 m3/dobę ścieków. W 2019 roku
oczyszczalnia przyjęła i oczyściła 1 079 507 m3 ścieków w tym 25871 m3 ścieków dowożonych.
W okresie objętym planem przewiduje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz budowę
przepompowni na terenach zurbanizowanych we wschodniej i północnej części miasta. Planowana
jest także rozbudowa kolektorów głównych w celu likwidacji utrudnień w przepływie ścieków.
Obszarem działania Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Działdowie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
jest Gmina-Miasto Działdowo, dostawę wody i odbiór ścieków dla terenu sąsiedniej Gminy
Działdowo prowadzimy w formie sprzedaży hurtowej za pośrednictwem Z. U. K. w Uzdowie.
2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków.
Prowadzenie stałej wymiany oraz montaż nowych zasuw w celu eliminacji nadmiernych zrzutów
wody po awariach oraz instalowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych zapewniających
zwiększenie dokładności pomiaru oraz zdalny odczyt.
Prowadzenie stałej kontroli jakości wprowadzanych ścieków przemysłowych i ich zgodności
z zawartymi umowami w celu realizacji podczyszczania, a tym samym zmniejszenia ładunku
w ściekach, eliminacja nielegalnych zrzutów wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej.
3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne realizowane w latach 2021-2023 polegać będą głównie
na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz modernizacji istniejących sieci
wodociągowych szczegółowy zakres planowanych przedsięwzięć przedstawiono w poniższej tabeli.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W LATACH
2021-2023.
ROK 2021
DZIAŁ
DZIAŁ
RAZEM
WODOCIĄGÓW
KANALIZACJI
1. Budowa kanalizacji sanitarnej
X
420 000
420 000
w "Osiedlu Leśna" etap I
2. Budowa wodociągu w ul. Grunwaldzkiej
100 000
X
100 000
3. Budowa wodociągu w obszarze
60 000
X
60 000
ul. Romana Dmowskiego
Podsumowanie (PLN)
160 000
420 000
580 000
ROK 2022
DZIAŁ
DZIAŁ
RAZEM
WODOCIĄGÓW
KANALIZACJI
1. Budowa kanalizacji sanitarnej
X
150 000
150 000
w "Osiedlu Leśna" etap II
2. Budowa kanału sanitarnego
X
100 000
100 000
od ul. Wolności do kanału głównego
3. Budowa kanalizacji na odcinku
X
30 000
30 000
ul. Granicznej
4. Przebudowa odcinka kanalizacji
X
40 000
40 000
sanitarnej w ul. Wąskiej
5. Budowa kanalizacji do terenów przy
X
30 000
30 000
ul. Janusza Korczaka
6. Budowa wodociągu na odcinku od parku
Jana Pawła II do terenów przy
50 000
X
50 000
ul. E. Orzeszkowej
7. Budowa wodociągu łączącego sieci
w ulicach Prostej i Granicznej oraz
110 000
X
110 000
odcinka wodociągu na dz. 2124/9
8. Budowa odcinków wodociągu
do ul. Wł. Sikorskiego od ulic
60 000
X
60 000
Lidzbarskiej i Wł. Raginisa
9. Budowa odcinka sieci wodociągowej
30 000
X
30 000
w ul. Janusza Korczaka
10. Modernizacja i rozbudowa sieci
wodociągowej w ulicach Kajki
90 000
X
90 000
i Wyspiańskiego
Podsumowanie (PLN)
340 000
350 000
690 000
ROK 2023
DZIAŁ
DZIAŁ
RAZEM
WODOCIĄGÓW
KANALIZACJI
1. Budowa kanalizacji sanitarnej
X
240 000
240 000
do terenów przy ul. Olsztyńskiej
2. Budowa kanalizacji sanitarnej
X
220 000
220 000
do terenów przy ul. Grunwaldzkiej
3. Modernizacja sieci wodociągowej
110 000
X
110 000
w ul. Leśna, Warmińska, Robotnicza
4. Modernizacja sieci wodociągowej
110 000
X
110 000
w ul. Słonecznej i Kopernika
Podsumowanie (PLN)
220 000
460 000
680 000

4. Planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposób ich finansowania.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach okresu 2021-2023 i sposób
ich finansowania przedstawia poniższa tabela.

Wysokość nakładów
inwestycyjnych (PLN)

2021

2022

2023

580 000

690 000

680 000

Źródła finansowania

Środki własne

Środki własne

Środki własne

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 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 ze zm.) zezwolenie
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy-Miasto Działdowo otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Działdowie przy ul. Generała Józefa Hallera 32.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o. opracowało wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 i przedstawiło plan Burmistrzowi
Miasta Działdowo do akceptacji.
Przedłożona aktualizacja planu jest zgodna z kierunkami rozwoju Gminy-Miasto Działdowo
określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, spełnia on wymogi art. 21 ust.
3 wyżej cytowanej ustawy.
Przedstawiając powyższe, wnosi się o podjęcie uchwały w zaproponowanej formie.

