
Załącznik
do Uchwały Nr XVI-119/08
Rady Miejskiej Baborowie
z dnia 23 kwietnia 2008 r.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
 i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów

na lata 2008 – 2012

I

1. Niniejszy plan został opracowany na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu ludności w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. ( tekst jednolity z 20076 roku Dz. U. nr 123, poz. 858 ).

2. Plan ten określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycia wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

II

Planowany zakres jakości usług wodociągowo – kanalizacyjnych :

- dostarczanie  w  sposób  ciągły  wody  do  nieruchomości  będącej  w  zarządzie 
usługobiorcy  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  przyłączenia  o  ciśnieniu 
umożliwiającym  normalne  użytkowanie  wody  i  na  zasadach  określonych
w  obowiązujących  przepisach  o  jakości  wody  badanej  u  wylotu  na  zaworze 
głównym za wodomierzem,

- odbieranie  ścieków  odprowadzanych  z  nieruchomości  będącej  w  zarządzie 
usługobiorcy w sposób ciągły,

- usuwanie awarii urządzeń będących w zarządzie usługodawcy,

- utrzymanie i eksploatacja urządzeń zaopatrzenia w wodę urządzeń kanalizacyjnych 
oraz budowli ( ujęcia wody i oczyszczalni ),

- wydawanie  pozwoleń  na  wykonywanie  przyłączy  do  sieci  wodociągowych
i kanalizacyjnych. 

III

1. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne dystrybucji  wody, odprowadzania 
ścieków mają na celu zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów eksploatacji.

2. Przedmiotowa modernizacja ma na celu:



a) zmniejszenie sieciowych strat wody :

- renowację, ewentualnie wymianę wybranych rurociągów,

- obniżenie ciśnienia w sieci przez zastosowanie reduktorów,
b) poprawa jakości wody wtórnie zanieczyszczonej w sieci poprzez :

- renowację sieci, ewentualnie wymianę wybranych rurociągów,
c) podwyższenie ciśnienia w sieci poprzez:

- naprawę uszkodzonej armatury,

- wymianę pomp w istniejących pompowniach,
d) zmniejszenie uszkadzalności sieci i kosztów jej napraw poprzez:

- renowację rurociągów sieci i ewentualnie wymianę wybranych rurociągów,

- obniżenie ciśnienia w wybranych rejonach sieci,
e) obniżenie kosztów ruchu pompowni poprzez:

- wymianę pomp,

- renowację oraz wymianę wybranych rurociągów, 

- komputerowe sterowanie pracą pompowni,
f) zmniejszenie  zużycia  energii  elektrycznej  w  procesie  produkcji  wody

i oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie urządzeń energooszczędnych.

IV

Potrzeby w zakresie modernizacji ujęć wody, oczyszczalni ścieków, 
sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, przyłączy na terenie Gminy Baborów.

Lp. Wodociąg
Rok 
2008

Rok 
2009

Rok 
2010

Rok 
2011

Rok 
2012 Ogółem

w zł
1. Wodociąg Baborów 71.010 3.000 74.010

- pozwolenie wodno-
  prawne 3.000 3.000

- wymiana sieci 
   Ø 90 x 330 mb x 170 zł; 
   ul. Nowa

56.610 56.610

- przyłącza 
  8 szt. x 15 mb x 120 zł; 
  ul. Nowa

14.400 14.400

2. Wodociąg Dziećmarów 19.950 3.000 22.950
- pozwolenie wodno-
  prawne 3.000 3.000

- wymiana przyłączy 
  70 szt. x 3mb x 95 zł 19.950 19.950
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3. Wodociąg Sucha Psina 7.500 3.000 10.500
- pozwolenie wodno-
  prawne 3.000 3.000

- zakup sprężarki 7.500 7.500
4. Wodociąg Księżo Pole 3.000 7.000 10.000

- pozwolenie wodno-
  prawne 3.000 3.000

- modernizacja szafy 
  sterowniczej 7.000 7.000

5. Wodociąg Raków 5.000 3.000 8.000
- modernizacja ujęcia 
  z wykorzystaniem 
  zbiorników,

5.000 5.000

- pozwolenie wodno-
  prawne 3.000 3.000

6. Wodociąg Szczyty 30.000 18.000 35.000 44.240 127.240
- pozwolenie wodno-
  prawne, 3.000 3.000

- wymiana sieci głównej 
Ø 90 PCV 500 mb x 170 
zł/mb

30.000 15.000 25.000 15.000 85.000

- przyłącza :
9 szt x 8mb x 120 zł/mb
17 szt x 15mb x 120 
zł/mb

10.000 29.240 39.240

7. Wodociąg Tłustomosty 3.000 4.500 7.500

- remont budynku (rury, 
  rynny, pokrycie 
  dachowe)

4.500 4.500

- pozwolenie wodno-
  prawne 3.000 3.000

RAZEM WODOCIĄGI 95.960 37.500 36.000 39.500 51.240 260.200

Oczyszczalnia Raków 3.000 3.500 6.500
- wymiana izolacji rur 
   między zbiornikami 3.500 3.500

- pozwolenie wodno-
  prawne 3.000 3.000
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V

Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Dla  realizacji  planowanych  zamierzeń  modernizacyjnych  sieci  wodno  – 

kanalizacyjnych  i  urządzeń  głównym  źródłem  finansowania  będą  środki  własne 

uzyskane  ze  sprzedaży  wody.  Uzyskiwane  w ten  sposób  w chwili  obecnej  środki 

finansowe nie zabezpieczają w pełnym wymiarze potrzeb w tym zakresie, w związku 

z tym planowane zamierzenia realizowane będą na przestrzeni kolejnych 5 lat.

4


	I
	II
	III
	IV


