UCHWAŁA NR XXXIII / 173 / 2009
RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Wadowicach Górnych na lata 2009 – 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. .zm.)
oraz art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
Rada Gminy Wadowice Górne uchwala co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wadowicach Górnych na lata 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Wadowicach Górnych Nr XXXIII/173/2009 z dnia 23
października 2009 roku

Wieloletni plan rozwoju , modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych z określeniem źródeł finansowania poszczególnych zadań na 2009 – 2011
Wyszczególnienie
1
1 Nakłady inwestycyjne
ogółem w zł
2 Źródła finansowania:
1/ środki własne
2/ dotacje z budżetu gminy/
środki z Unii Europejskiej
w zł
3 Krótka
charakterystyka
zakresu
rzeczowego

2009
2

2010
3
775 000

5 300 000

150 000
625 000

150 000
5 150 000

1-Modernizacja Oczyszczalni Ściekówoczyszczanie mechaniczne(sito łukowe, prasa
do osadu, higienizacja osadu ,) (240 000)
,zakup beczki asenizacyjnej (25 000)
2-Regeneracja 1 studni głębinowych (20 000)
3 - Budowa przyłączy wodociągowych
4 –Modernizacja SUW(Instalacja do
dozowania mleka wapiennego)
(40 000) ,Monitoring SUW i sieci
wodociągowej ( 50 000)
5- Zakup Traktora i osprzętu ,oraz śmieciarki
(300 000)
6 –Budowa garażu i ogrodzenia (100 000)

1-Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci
wodociągowej (Remont zestawu pomp
sieciowych ,i modernizacja automatyki SUW
(100 000)
2-Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
(5 000 000)
3- Budowa przyłączy wodociągowych
4- Zakup Urządzenie do udrażniania
kanalizacji (60 000),
5-budowa sieci wodociągowej na „Działki
Grzybów”
przy udziale działkowiczów
(40 000)
6 –Budowa garażu i ogrodzenia (100 000)

Realizacja inwestycji ( Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, rozbudowa
kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ,zakup traktora i śmieciarki) będzie możliwa w
sytuacji pozyskania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej .
Nadrzędnym zadaniem Zakładu jest ciągłość świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych tj.
zaopatrzenie mieszkańców Gminy w wodę i odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarną .
Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach nie mogą być wyższe niż: - 35% rocznego
budżetu zakładu. Pozostałe środki mogą pochodzić z innych źródeł niż budżet zakładu.
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