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1. PODSTAWA PRAWNA 

Zgodnie z art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. Nr 328,  

z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 

obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  

w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji".  

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także 

przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do 

realizacji zadań dotyczących środków będących w jego posiadaniu i ponadto 

wyszczególnionych w uchwalonym planie. 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych został opracowany przez ZECiUK Sp. z o. o., uwzględniając 

uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności, na podstawie art. 21, ust. 1 - 3  

w/w ustawy. 

Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony środowiska objęte planem 

przedsiębiorstwa są zgodne z kierunkami rozwoju gminy, określonymi  

w opracowywanych na szczeblu gminy: 

1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

2. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym dla całej 
gminy lub jej części. 

Wieloletni plan jest także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

2. TRYB UCHWALANIA PLANU 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, według  art. 21 ust. 5 Ustawy, uchwala 

Rada Gminy. Ustawa nie określa odrębnego trybu wdrażania planu. Według artykułu 24 

ust. 3 Ustawy „aktualny plan" rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych -przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do wniosku  
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o zatwierdzenie taryfy. Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami Ustawy na 

podstawie art. 21, ust. 4 Ustawy zobowiązany został wójt, burmistrz, prezydent Miasta. 

3. PODMIOT SPORZĄDZAJĄCY PLAN 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych opracowują wszystkie firmy zobowiązane do składania wniosków  

o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków bez względu na ich formę prawną działalności za wyjątkiem przedsiębiorstw 

wodociągowo- kanalizacyjnych, które nie mają w planach budowy urządzeń 

wodociągowych czy kanalizacyjnych (art. 21 ust. 7). 

4. ZAKRES TEMATYCZNY PLANU 

Na podstawie art. 21 ust. 2 Ustawy sporządzony wieloletni plan rozwoju określa 

w szczególności planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia 

rozwojowo-modernizacyjne w latach 2018-2021, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie 

wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w latach 2018-2021 oraz 

sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Plan sporządzono łącznie dla przedsięwzięć spółki w zakresie działalności 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 

5. ZAKRES CZASOWY PLANU 

Ponieważ przedsięwzięcia modernizacyjno-rozwojowe w branży wodociągowo-

kanalizacyjnej trwają przeważnie 4- 5 lat, zalecane jest, aby plany dotyczyły takiego 

okresu. Spółka przyjęła zakres czasowy, na który powinien być opracowany plan - 4 lata, 

tj. okres lat 2018-2021.  

6. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCI ĄGOWO – 

KANALIZACYJNYCH 

W celu określenia planowanego zakresu usług wodociągowych i kanalizacyjnych 

określono rodzaj i zakres usług, które przedsiębiorstwo będzie wykonywać docelowo  

w porównaniu z zakresem usług świadczonych dotychczas. Przeanalizowano zakres 

działalności spółki oraz różnice w poziomie świadczenia usług w odniesieniu do takich 

elementów jak: 
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� stosowane technologie, posiadane wyposażenie techniczne i stopień ich 

wykorzystania, 

� dokonano analizy możliwości technologicznych przedsiębiorstwa w rozbiciu na 

rodzaj prowadzonej działalności oraz określono możliwość rozwoju usług  

w ramach posiadanego wyposażenia, 

� zasięg terytorialny. 

Celem działania ZECiUK Sp. z o.o. w Jastrowiu zgodnie z aktem założycielskim 

jest m.in. wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb  

w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków na terenie Miasta  

i Gminy Jastrowie, a w szczególności:  

� zaopatrywanie w wodę ludności oraz innych odbiorców; 

� odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie posiadanymi urządzeniami; 

� eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem; 

� racjonalna i oszczędna gospodarka wodna oraz dysponowanie zasobami wodnymi 

w ramach określonych pozwoleniami wodno-prawnymi; 

� prognozowanie i programowanie działań w zakresie rozwoju i eksploatacji 

urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz realizacja zadań inwestycyjnych  

i remontowych w wyżej wymienionym zakresie; 

� prowadzenie badań oraz analiz jakości wody w całym procesie technologicznym, 

celem uzyskania określonych prawem parametrów jakościowych; 

� kontrola parametrów ścieków trafiających do oczyszczalni ścieków oraz 

środowiska; 

� wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych 

oraz innych usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  

Ponadto Spółka prowadzić będzie usługi w zakresie:  

� montażu wodomierzy; 
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� „pogotowia” wodno-kanalizacyjnego; 

� wydawania technicznych warunków przyłączenia do urządzeń wod.-kan. oraz 

uzgadniania dokumentacji projektowej w tym zakresie; 

� wykonywania odbiorów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

przyłączy domowych.  

Dostawa wody jest realizowana w oparciu o SUW: 

� SUW Jastrowie (ul. Wojska Polskiego 29, ul. Narutowicza, ul. Roosevelta 8, 

Zagórze, ul. Graniczna); 

� SUW Sypniewo; 

� SUW Brzeźnica; 

� SUW Nadarzyce; 

� SUW Trzebieszki; 

� SUW Sypniewko. 

Proces oczyszczania ścieków jest realizowany w oparciu o istniejące oczyszczalnie: 

� oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną przy ul. Grunwaldzkiej  w Jastrowiu; 

� oczyszczalnię ścieków w Sypniewie; 

� oczyszczalnię ścieków w Brzeźnicy.  

7. PRZEDSIĘWZI ĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE  

W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach określa 

załącznik do planu. 

8. PRZEDSIĘWZI ĘCIA RACJONALIZUJ ĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ 

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

Do działań związanych z ulepszeniem procesów poboru wody zaliczyć należy 

modernizacje (bez remontów) związane z wymianą sieci w celu eliminacji strat wody 
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wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenia jej awaryjności. Działania takie 

powinny obejmować również usprawnienie starych bądź wprowadzenie nowych 

technologii optymalizujących procesy uzdatniania wody i wpływających zarówno na 

polepszenie jej jakości jak i wielkości zużycia w trakcie tych procesów. 

Istotne jest określenie przedsięwzięć związanych z instalacją, lub modernizacją 

wodomierzy i urządzeń pomiarowych umożliwiających bieżącą analizę i kontrolę ilości  

i jakości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków. Należy wziąć tutaj pod uwagę 

montaż wodomierzy głównych (obowiązek taki wynika z Ustawy), jak również trend 

wzrostu liczby wodomierzy mieszkaniowych będących odzwierciedleniem racjonalizacji 

zużycia wody w gospodarstwach domowych. 

Należy również zwrócić uwagę na ochronę wód przed skażeniami wynikającymi 

z nieszczelności sieci kanalizacyjnej lub nieprawidłowej gospodarki ściekami oraz na 

wszelkie aspekty ochrony środowiska mające wpływ na ilość i jakość zużywanej wody  

i odprowadzanych ścieków. 

9. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

Nakłady inwestycyjne, tj. zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny ustalono 

odrębnie dla każdego przedsięwzięcia i każdego roku jego realizacji wg załączonej tabeli 

(załącznik nr 1). 

10. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI 

Źródła finansowania stanowią: 

� środki własne; 

� środki finansowe, pochodzące z budżetu gminy; 

� inne środki, tj. kredyty, pożyczki oraz dotacje lub subwencje udzielone przez 

instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne  

i ochrony środowiska. 

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji 

stanowią środki pozyskane z amortyzacji w pełnej wysokości. Wielkość tych środków 

wynosi odpowiednio wg odpisów amortyzacyjnych, przewidywanych na rok 2018 na 
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działalność wodociągowo kanalizacyjną ok. 470.000,00 zł na infrastrukturę wodociągową 

i kanalizacyjną 

Kwota którą dysponuje Spółka może być także zwiększona o marżę zysku jeżeli 

zostanie przyjęta w którymś roku obowiązywania taryf. 

W poszczególnych latach środki mogą być zwiększane o kredyty i pożyczki 

zaciągnięte w tym celu i spłacane przez przedsiębiorstwo w latach następnych.  

O wyborze sposobu finansowania przedsięwzięć powinny decydować: dostępność 

środków dla danego zadania i przedsiębiorstwa oraz koszty pozyskania danych środków. 

Źródła pozyskania środków zostały zapisane do każdego zadania inwestycyjnego i każdego 

kolejnego roku. 

11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Niniejszy plan opracowano w związku wejściem w życie przepisów Nowego Prawa 

Wodnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).  

Uwzględniając Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  

i Kanalizacyjnych na lata 2015-2018, do roku 2018: w ok. 85% zrealizowano plan 

skanalizowania północno-zachodniej części Jastrowia (pozostałą część nakładów 

przewidziano na lata 2018-2019 i uwzględniono w niniejszym opracowaniu); wybudowano 

kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną wraz z tłocznią ścieków w m. Samborsko; 

opracowano dokumentację projektową na skanalizowanie m. Brzeźnica. 

Z powodu niewystraczającej ilości środków finansowych odłożono na lata 

następne: modernizację SUW przy ul. Narutowicza w Jastrowiu i SUW w m. Brzeźnica 

oraz modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Jastrowiu (na ten cel 

staramy się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 

Opracowanie dokumentacji projektowej na skanalizowanie m. Sypniewo, zgodnie z 

planem na lata 2015-2018 i 2018-2021 przewidziano na rok bieżący i jest w trakcie 

realizacji.  

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne zaplanowane na lata kolejne określa 

załącznik do niniejszego planu. Nakłady finansowe na realizacje inwestycji w latach 2018-

2021 obejmują tylko środki zaplanowane do wydania w tych latach, część inwestycji 

będzie kontynuowana w latach następnych. Środki na te cele będą ujęte podczas 

sporządzania kolejnego planu, o którym mowa w art. 21 Ustawy.  
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Załącznik do planu  

lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Nakłady  
Ogółem  
[tysiące 
PLN] 

Planowane finasowanie inwestycji w 
poszczególnych latach [tys. PLN] 

Źródła finansowania 
inwestycji 
[tys. PLN] 

2018 2019 2020 2021  ZECiUK Inne 

1. Modernizacja SUW w Jastrowiu ul. Narutowicza8) 200 150 50 - - 200 - 
2. Modernizacja SUW Brzeźnica1) 950 - 400 450 100 200 750 
3. Modernizacja SUW w Jastrowiu ul. Roosevelta7) 100 100 - - - 100 - 
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jastrowiu ul. Grunwaldzka2) 2858 121 1007 1730 - 429 2429 
5. Kolektory sanitarne w północno zachodniej części Jastrowia8) 300 200 100 - - 200 100 
6. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią w Brzeźnicy3) 4 000 1 000 3 000   - 4 000 
7. Kanalizacji Sypniewo – dokumentacja projektowa4) 200 200 - - - - 200 

8. 
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłoczniami ścieków w 
Sypniewie5) 13 000 - - 3000* 3000* - 6000* 

9. 
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią oraz sieci 
wodociągowej na osiedlu Sosnowym przy Al. Wolności w Jastrowiu6) 4 500 1 100 1100 1 100 1 200 700 3 800 

10. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w osadzie Byszki wraz z tłocznią ścieków8) 300 - - 200 100 200 100 
11. Rozbudowa sieci wodociągowej w Samborsku8) 500 250 250 - - - 500 
12. Wymiana agregatów pompowych na ujęciach wody8) 100 25 25 25 25 100 - 
13. Rozbudowa sieci wod.-kan. przy ul. Ogrodowej8) 50 10 20 20 - 10 40 
14. Rozbudowa sieci wod.-kan. przy ul. Roosevelta8) 100 - 50 50 - 10 90 
15. Modernizacja sieci wod.-kan. przy ul. Roosevelta8) 200 100 100 - - 200 - 
16. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Konopnickiej7) 800 - 300 300 200 70 730 
17. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do m. Hajdy8) 800 - - 400 400 - 800 
18. Budowa systemu oczyszczalni przydomowych8) 200 50 50 50 50 - 200 
19. Uzbrojenie terenu pod usługi turystyczne w rejonie Jeziora Busino w m. Sypniewko8) 1000 - - - 100* - 100 
20. Kanalizacja sanitarna w Nadarzycach – dokumentacja projektowa8) 100 - 100 - - - 100 
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadarzycach8) 1500 - - 500 1000 - 1500 
22. Rozbudowa kanalizacji ul. Narutowicza - Grunwaldzka8) 300 - - 150 150 - 300 
23. Wymiana odcinków sieci wodociągowej A-C8) 200 25 50 50 25 150 - 

24. Razem 32258 3331 6502 7925 6350 2569 21739 

25. Środki z amortyzacji w kolejnych latach - 470 474,5 699,5 723,3 - - 

 * Pozostała część nakładów na inwestycję w kolejnych latach        
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1) Na podstawie zestawienia kosztów inwestycji „przebudowa stacji wodociągowej w Brzeźnicy gm. Jastrowie” 

opracowania  Pracowni Projektowej Wodociągów „WOGA”, Poznań 

2) Na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 

20.11.2017 r. 

3)  Na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowania PROJEKTIW  Projektowanie i Wykonawstwo, Złotów  

4)  Na podstawie umowy z APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej z dnia 20 września 2017 r., Piła 

5)  Na podstawie koncepcji projektowej opracowania Spółki wadis, Bydgoszcz 

6)  Na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowania APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej, Piła 

7)  Na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowania R. Kaźmierczaka 

8)  Na podstawie kalkulacji własnej 

 


