Elektronicznie podpisany przez:
Ryszard Świder
dnia 30 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 30 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dzierzgoniu na
lata 2020- 2022”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713, Dz. U. z 2020 r., poz. 1378) oraz art. 21 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1437, Dz.U. z 2020 r.,
poz. 471) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XII/134/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia "Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dzierzgoniu na lata 2020- 2022" załącznik otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Dzierzgoniu.
§ 3. Uchwała w chodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady
Ryszard Świder
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Załącznik do uchwały Nr XVII/245/2020
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 listopada 2020 r.
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o. na lata 2020 do 2022

Lp.

1

2

3

4

Nazwa zadania
Budowa odcinka
wodociągu PE Dn 110
łączącego sieć
wodociągową w
kierunku Stanowa
z plażą miejską przy
jeziorze Kuksy oraz
budowa odcinka sieci
kanalizacyjnej tłocznej
Budowa odcinka
wodociągu PE Dn 110
łączącego sieć
wodociągową w
miejscowości Bągart z
siecią wodociągową w
miejscowości Jasna
„Spalonki”
Budowa wodociągu PE
Dn 110 łączącego sieć
wodociągową w
miejscowości Bruk z
miejscowością Piaski +
budowa nowych
przyłączy
Budowa odcinka sieci

Nakłady
w tys.
zł

Planowany zakres prac

Celowość zadania

Wodociąg PE Dn 110 o długości
400 mb oraz odcinek sieci
kanalizacyjnej tłocznej PE Dn 90 o
długości 950 mb

Budowa nowej sieci wodkan w celu przygotowania
infrastruktury dla obiektu
mającego powstać przy
plaży oraz zaopatrzenie w
wodę i odbiór ścieków od
nowych odbiorców

Wodociąg PE Dn 110 o długości
2800 mb

Drugostronne zasilenie w
wodę miejscowości Jasna
oraz zaopatrzenie w wodę
nowych odbiorców

Wodociąg PE Dn 110 o długości
1920 mb

Budowa nowej sieci
wodociągowej do
miejscowości Piaski w
celu zaopatrzenia w wodę
nowych odbiorców

470

Odcinek sieci kanalizacyjnej

Sieć kanalizacyjna do

40

2020
w
tys.
zł

2021
w
tys.
zł

750

100

470

40

2022
w tys.
zł.

Uwagi

750

Zadanie będzie
realizowane pod
warunkiem otrzymania
pożyczki z WFOŚ

100

Realizacja ze środków
własnych RPWiK.
Zadanie będzie
realizowane w kolejnych
latach całkowity koszt prac
650 tys

Zadanie będzie
realizowane pod
warunkiem otrzymania
pożyczki z WFOŚ
Realizacja ze środków
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kanalizacyjnej tłocznej
na terenie dz. 305 obr.
Nowiec

5

6

7

8

9

10

Budowa odcinka sieci
kanalizacyjnej
łączącego miejscowość
Jeziorno z
miejscowością Chojty +
budowa nowych
przyłączy + budowa
tłoczni lub pompowni
Budowa odcinka sieci
wodociągowej Dn 110
na terenie dz.349 obr.
Morany oraz odcinka
sieci kanalizacyjnej
tłocznej Dn 90 +
przyłącze wod-kan
Budowa odcinka sieci
wodociągowej PE Dn
110 łączącego sieć
wodociągową na osiedlu
Westerplatte z siecią
wodociągową na osiedlu
Judyty
Budowa wodociągu PE
Dn 110 w miejscowości
Nowiec dz.151/3
Budowa nowych
przyłączy wod- kan na
terenie miasta +
modernizacje
istniejących sieci i
przyłączy w trakcie prac
związanych z remontem
drogi krajowej 515
Budowa nowych

tłocznej PE Dn 90 o długości 170
mb

nowych odbiorców

własnych RPWiK, nakłady
poniesione na
przygotowanie
dokumentacji 6755 zł

Odcinek sieci kanalizacyjnej
tłocznej PE Dn 110 o długości 3000
m oraz 100 m sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej PVC Dn 200
+budowa nowych przyłączy +
budowa tłoczni lub pompowni

Likwidacja zbiornika
bezodpływowego ,
likwidacja starej
instalacji

100

Wodociąg PE Dn 110 długości 130
mb. oraz odcinek sieci
kanalizacyjnej tłocznej długości 130
mb.

Zaopatrzenie w wodę i
odprowadzenie ścieków
od nowych odbiorców

100

Wodociąg PE Dn 110 o długości
300 mb

Podniesienie ciśnienia
wody dostarczanej do
odbiorców indywid. oraz
do myjni samochodowej

90

Wodociąg PE Dn 90 o długości 250
mb + przyłącza

Zaopatrzenie w wodę
nowych odbiorców

80

80

Przyłącza wodociągowe PE Dn 32
Przyłącza kanalizacyjne PCV Dn
160

Zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków
od nowych odbiorców

350

50

150

150

Realizacja ze środków
własnych RPWiK

Przyłącza wodociągowe PE Dn 32

Zaopatrzenie w wodę i

120

50

35

35

Realizacja ze środków

100

Realizacja ze środków
własnych RPWiK. Zadanie
będzie realizowane w
kolejnych latach całkowity
koszt prac 900 tys.

Realizacja ze środków
własnych RPWiK

100

Realizacja ze środków
własnych RPWiK

90

Realizacja ze środków
własnych RPWiK
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11

12

13

przyłączy wod-kan na
terenie gminy
Budowa odcinka
kanalizacji tłocznej wraz
z pompownią ścieków w
miejscowości Bągart
Budowa odcinka sieci
kanalizacyjnej tłocznej
łączącej Stanówko z
siecią kanalizacyjną w
Dzierzgoniu z
pompownią ścieków
oraz sieci wodociągowe
j na trasie Morany –
Stanówko gm.
Dzierzgoń etap I
Budowa odcinka sieci
kanalizacyjnej
grawitacyjnej oraz
odcinka sieci
wodociągowej dz.
191/38 obr. Morany

Przyłącza kanalizacyjne PCV DN
160

odprowadzanie ścieków
od nowych odbiorców

własnych RPWiK

Odcinek kanalizacji tłocznej Dn 90
o długości 200 mb + pompownia

Odprowadzenie ścieków

Budowa odcinka sieci kanalizacji
tłocznej PE Dn 90 o długości 192,50
m oraz
odcinka sieci wodociągowej PCV
Dn 90 o długości 192,50 m

Zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków
od nowych odbiorców

150

Budowa odcinka sieci kanalizacji
grawitacyjnej PCV DN 200 o
długości 130 mb. oraz odcinka sieci
wodociągowej PCV DN 90 o
długości 130 mb.

Zaopatrzenie w wodę i
odprowadzenie ścieków
od nowych odbiorców

80

150

2580

50

45

365

100

Realizacja ze środków
własnych RPWiK

105

Realizacja ze środków
własnych RPWiK, nakłady
poniesione na
przygotowanie
dokumentacji 13156 zł

80

Realizacja ze środków
własnych RPWiK

980

1235
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, nakłada na Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierzgoniu
opracowanie
wieloletnich
planów
rozwoju
i modernizacji
urządzeń
wodociągowych
i kanalizacyjnych. W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej zaistniała konieczność zmiany zakresu
zatwierdzonych oraz wykonania dodatkowego zadań inwestycyjnych, które nie było ujęte
w planie inwestycyjnym na lata 2020-2022.

Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun
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