
UCHW ALA NR LIII/390/10
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 27 paidziernika 2010 roku

w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz~dzen wodoci~gowych i
urz~dzen kanalizacyjnych dla przedsi~biorstwa wodoci~gowo-kanalizacyjnego Rawskie
Wodoci~gi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2010 - 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku ill 142, poz.1591; z 2002 roku ill 23, poz. 220, ill 62, poz. 558,
ill 113, poz. 984, ill 153, poz. 1271 i ill 214, poz. 1806; z 2003 roku ill 80, poz. 717 i ill 162,
poz. 1568; z 2004 roku ill 102, poz. 1055, ill 116, poz. 1203 i ill 167, poz. 1759; z 2005 roku
ill 172, poz. 1441 i ill 175, poz. 1457; z 2006 roku ill 17, poz. 128, ill 181 poz. 1337; z 2007
roku ill 48 poz. 327 i ill 173 poz. 1218; z 2008 roku ill 18Q,poz. 1111 i ill 223, poz. 1458; z
2009 roku ill 52, poz. 420 i ill 157, poz. 1241; z 2010 roku ill 28, poz. 142, ill 28, poz. 146, ill
40, poz. 230 i ill 106, poz. 675) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 0

zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzeniu sciek6w (Dz. U. z 2006 r. ill
123 poz. 858; z 2007 r. ill 147, poz. 1033; z 2009 r. ill 18, poz. 97 i z 2010 roku ill 47, poz.
278) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1. Zmienia si~ tresc zalqcznika do Uchwaly ill XLIII/333/l 0 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych dla przedsi~biorstwa
wodociqgowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie
Mazowieckiej na lata 2010 - 2014.
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Za~qcznik do uchwa~y nr L111/390/10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27.10.2010 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urzCldzenwodociClgowych i urzCldzen kanalizacyjnych

dla przedsiQbiorstwa wodociCl9owo-kanalizacyjnego

Rawskie WodociCl9i i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej

na lata 2010 - 2014



Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 0 zbiorowym
zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Oz. U. Z 2006 r. nr 123,
poz. 858), zwanej dalej ustawq, "przedsiflbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne jest
obowiqzane zapewni6 budoWfl urzqdzefl wodociqgowych i urzqdzefl kanalizacyjnych,
usta/onych przez gminfl w studium uwarunkowafl i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i
modemizacji, ° kt6rym mowa wart. 21 ust. 1.".

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadan w tym zakresie i nie oznacza to takze
przeniesienia tych zadan na przedsi~biorstwo. Zobowiqzuje natomiast
przedsi~biorstwo do realizacji zadan ze srodk6w b~dqcych w jego posiadaniu i
ponadto wyszczeg61nionych w uchwalonym planie. •

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen
kanalizacyjnych, zwany dalej planem, opracowuje przedsi~biorstwo wodociqgowo-
kanalizacyjne, uwzgl~dniajqc swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne
dzia+alnosci, na podstawie art. 21, ust. 1 do 3 ustawy.

Urzqdzenia wodociqgowe, kt6rych rozw6j i modernizacj~ nalezy zamiescic w
planach, zgodnie z art. 2, pkt. 16 ustawy - to: urzqdzenia wodociqgowe - uj~cia w6d
powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzqdzenia s+uzqce do
magazynowania i uzdatniania w6d, sieci wodociqgowe, urzqdzenia regulujqce
cisnienie wody,

Urzqdzenia kanalizacyjne, kt6rych rozw6j i modernizacj~ nalezy zamiescic w
planach, zgodnie z art. 2, pkt. 14 ustawy - to: sieci kanalizacyjne, wyloty urzqdzen
kanalizacyjnych s+uzqcych do wprowadzania sciek6w do w6d lub do ziemi oraz
urzqdzenia podczyszczajqce i oczyszczajqce scieki oraz przepompownie sciek6w,

Na postawie "Za+ozen do tworzenia wieloletnich plan6w inwestycyjnych Gminy
Miasto Rawa Mazowiecka" przyj~tych przez Rad~ Miejskq w Rawie Mazowieckiej
Uchwa+q nr. XXIV / 185 / 2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. okres obj~ty niniejszym
planem wynosi 5 lat.

Plan podlega corocznej weryfikacji pod kqtem zmieniajqcych si~ potrzeb i
mozliwosci finansowych oraz modyfikacji 0 kolejny rok.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, wed+ug art. 21 ust. 5 ustawy, uchwala
rada gminy.

Do sprawdzenia zgodnosci planu z przepisami ustawy na podstawie art. 24,
ust. 4 ustawy zobowiqzany zosta+ Burmistrz.

1. - planowany zakres us+ugwodociqgowo-kanalizacyjnych,
2. - przedsi~wzi~cia rozwojowo-modernizacyjne w poszczeg61nych latach,
3. - przedsi~wzi~cia racjonalizujqce zuzycie wody i wprowadzanie sciek6w,
4. - nak+ady inwestycyjne w poszczeg61nych latach,
5. - sposoby finansowania planowanych inwestycji,



Niniejszy plan obejmuje przedsi~wzi~cia modernizacyjne i rozwojowe
dotyczqce swiadczenia ustug w zakresie dostarczania wody pitnej i odprowadzania
sciek6w bytowych i przemystowych oraz w6d opadowych i roztopowych na terenie
miasta Rawa Mazowiecka.

Przedsi~wzi~cia modernizacyjne uj~te w planie majq na celu przede
wszystkim odtworzenie i unowoczesnienie urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen
kanalizacyjnych celem zmniejszenia strat spowodowanych przestarzatq technologiq,
przeciekami oraz awariami sieci jak r6wniez zwi~kszenie wydajnosci i dostosowanie
technologii i urzqdzen do obowiqzujqcych norm zwiqzanych z ochronq srodowiska.

Przedsi~wzi~cia rozwojowe majq na celu rozbudow~ sieci wodociqgowej i
kanalizacyjnej, co pozwoli na sukcesywne zwi~kszal1ie ilosci odbiorc6w, a to z kolei
przyczyni si~ do podniesienia standardu zycia mieszkanc6w, kt6rzy b~dq mogli
korzystac z wody 0 wtasciwych parametrach. Sukcesywna rozbudowa sieci
kanalizacyjnej przyczyni si~ do poprawy stanu srodowiska naturalnego oraz
skuteczniejszego odprowadzania w6d opadowych i roztopowych.

Z punktu widzenia obecnych odbiorc6w, rozbudowa sieci przyczyni si~ do
zoptymalizowania optat za korzystanie z ustug.

Realizacja planu umozliwi takze obstug~, w zakresie dostarczania wody i
odbioru sciek6w, nowych odbiorc6w przemystowych, dzi~ki czemu mozliwosc
zaopatrzenia w wod~ i odprowadzanie sciek6w nie b~dq stanowic bariery rozwojowej
dla miasta.

Przedsi~wzi~cia rozwojowo-modernizacyjne w poszczeg61nych latach zawarte
Sq w zatqczonym planie.

VI. Przedsi~wzi~cia racjonalizujctce zuzycie wody
sciek6w

W zasadzie wszystkie przedsi~wzi~cia zawarte w planie w wi~kszym lub
mniejszym stopniu majq wptyw na ilosc zuzywanej wody i odprowadzanych sciek6w.
Zastosowanie nowych technologii np. oczyszczalni sciek6w przyczyni si~ do
zmniejszenia zuzycia wody na cele technologiczne, a tym samym na zmniejszenie
ilosci sciek6w.

Modernizacja sieci wodociqgowej poprzez zastosowanie nowoczesnych rur i
armatury zmniejszy straty wody. Modernizacja sieci kanalizacyjnej przyczyni si~
r6wniez do zmniejszenia ilosci sciek6w poprzez wyeliminowanie w6d gruntowych
wptywajqcych przez nieszczelnosci w rurociqgach.

Niezb~dne naktady inwestycyjne w poszczeg61nych latach oraz struktur~
finansowania zawiera zatqczony plan.



Sfer~ finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych reguluje
Rozporzqdzenie Ministra Budownidwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
okreslania taryf, wzoru wniosku 0 zatwierdzenie taryf oraz warunk6w rozliczen za
zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w (Oz. U. z roku
2006 nr 127 poz. 886) wydane na podst. art. 25 i 27 ustawy.

Wg § 7, ust.3 ww. Rozporzqdzenia, inwestycje te mogq bye finansowane:
1) ze srodk6w wtasnych;
2) z kredyt6w lub pozyczek;
3) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujqce srodkami
finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony srodowiska.

Srodki wtasne, jakie przedsi~biorstwo mote przeznaczye na realizacj~
inwestycji, stanowiq srodki pozyskane z amortyzacji w petnej wysokosci, gdyz
zgodnie z odr~bnymi przepisami, stanowi ona koszt uzyskania przychodu lub w
wysokosci obnizonej 0 podatek dochodowy w pozostatych przypadkach. Ma to
bezposrednie przetozenie na wysokose stawek optat zawartych w taryfach.

Pozostate koszty przewidywane Sq do pokrycia z budzetu miasta, pozyczki z
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej r6wniez
docelowo obciqzajqcej koszty operacyjne Sp6tki oraz dotacji z Funduszu Sp6jnosci
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Brak dostatecznej ilosci naktad6w finansowych w naszym mlescle przez
kilkadziesiqt lat spowodowat, tak jak w wi~kszosci miejscowosci w kraju, ze obecnie,
w swietle oczekiwan spotecznych, obowiqzk6w ustawowych oraz koniecznosci
spetniania norm zwiqzanych z ochronq srodowiska oraz ograniczania skutk6w zmian
klimatycznych niezb~dnym jest nadrobienie zalegtosci w ciqgu kilku lat.

Inwestycje zwiqzane z infrastrukturq wodociqgowo-kanalizacyjnq Sq wysoce
kapitatochtonne.

Sytuacja ta jest dosye ztozona i trudna, szczeg61nie w matych
miejscowosciach, gdzie uj~cia wody i oczyszczalnie sciek6w Sq pod wzgl~dem
koszt6w inwestycyjnych i eksploatacyjnych na zblizonym poziomie do koszt6w
wyst~pujqcych w 0 wiele wi~kszych aglomeracjach, natomiast przychody z tytutu
swiadczonych ustug Sq znacznie relatywnie mniejsze. W tej sytuacji trudno jest
podejmowae decyzje obciqzajqce mieszkanc6w kosztami inwestycji poprzez
wliczanie ich w optaty, co ustawa i rozporzqdzenie dopuszczajq.

Pozyskanie przez Sp6tk~ dotacji w kwocie blisko 40 mln PLN z funduszu
Sp6jnosci Unii Europejskiej na realizacj~ kluczowych zadan w znacznym stopniu
odciqzy budzet miasta.

Mimo pi~trzqcych si~ trudnosci nalezy doktadae wszelkich staran, by
sukcesywnie realizowae zadania nakreslone w planie celem podnoszenia jakosci
ustug wodociqgowo-
-kanalizacyjnych i docelowego obnizania koszt6w z tym zwiqzanych.

W planie zawarty jest najpilniejszy zakres. Kontynuacja modernizacji i rozwoju
urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych powinna bye realizowana w latach
nast~pnych.

Plan powinien bye sukcesywnie aktualizowany w miar~ potrzeb.

PI<ZI:WODNI CZf\CA
RADYMIA,)Y'h~ ~~WIECKA
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Wielolelni plan rozwoju i modernizaeji urzqdzeli wodoeiqgowyeh i urzqdzeli kanalizaeyjnyeh
dla przedsi~biorstwa wodoeiqgowo-kanalizaeyjnego

Rawskie Wodoeiqgi i Kanalizaeja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieekiej na lala 2010 - 2014
przyj~ly uehwalq Rady Miasla Rawa Mazowieeka nr L111/390/10z dnia 27.10.2010 roku

Planowane naklady Zr6dla finansowania Wykonanie Planowane naklady - platnosei w lataeh
L.p. Nazwa zadania

og6lem
% Kwota w 2007 r. w 2008 r. w 2009 r. w2010r. w2011 r. w 2012 r. w 2013r w2014r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I
Dolaeja z budietu
miasta dla Zakladu
Gospodarki 388889 183058 205831
Komunalnej do dn.
3004.2008

Doplala z budietu 11,42
miasta dla Sp6lki od
01.05.2008 - 7380100 0 1 859000 930000 2591100 2000000
wniesienie wkladu
pieni"inego

Wykorzystanie 995259 467448 396293

ZADANIA PLANOWANE DO REALlZACJI W RAMACH PROJEKTU 68051065 Fundusz Sp6jnosei - 58,23 39622732 0 0 2375458 22987154 6978320 7281 800
pn.:

dotaeja

"UPORZA,DKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ Rawskie Wodoeiqgi i 30,35 20659344 760790 11811138 9492237 -1 404821W AGLOMERACJI RAWA MAZOWIECKA - FAZA I" Kanalizaeja Sp. Z.O.o.

PRZEWIDYWANEGO DO DOFINANSOWANIA
Z FUNDUSZU SPOJNOSCI UNII EUROPEJSKIEJ w tym poiyezka 29,98 20404239 600864 11811138 7992237zWFOSiGW

KOSZT OGOtEM 68051 065 183058 1 201 090 467448 3532541 35728292 19061 657 7876979

1 Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wod~· Etap II, 10088736 24999 61 117 78029
.

22860 1588802 5601256 2711673wtym:

Renowacja i przebudowa sied wodoci<tgowej w ulicach: Faworna,
1 2 Stowackiego do ul. towickiej, Niepodleglosci, Wodna do ul. Ks. Skorupki, Ks.

4955606 1468802 2618002 868802· Skorupki, Jerololimska, Zatylna, PoftJdniowa, Mila, Reymonta, Krakowska,
Polna, Konstytucji 3-g0 Maja,PI. Pitsudskiego, Aleksandr6wka

Rozbudowa sieci wodociCl90wej w ulicach.: towicka. Mszczoncwska /8iala,
1.3 Biala I Zamkowa Wola, Zamkowa Wola I Opoczynska, PoftJdniowa, 4098081 2498081 1600000

GC\siorowskiego, Lenartowicza, Warszawska

Opracowanie dokumentacji przetargowej, budowlano-wykonawczej, petnienie
1.4 nadzoru autorskiego (umowa zakonczona na eta pie I - koncepcji) i innej 158976 24999 61117 50 000 22860

dokumentacji niezbednej do realizacji zadania

1 5 Opra~owa~~e dokum.entacji przet~rgowej na realizacj~ zakresu metod", 27000 27 000· zaproJektuJ IwybuduJ wg. pkt 1.2 I 1.3

1 6 Nabycie prawa wtadania gruntamilnieruchomosciami, w tym koszty ustanowienia
849073 0 0 1 029 0 120000 485173 242871· stuiebnosci przesytu



Planowane naklady Wykonanie Planowane naklady - platnosei w lataeh
L.p. Nazwa zadania

og61em w 2007r w 2008 r. w 2009 r. w2010 r. w2011 r. w 2012 r. w 2013r w 2014r
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 ,.

2 Modernizacja oczyszczalni sciek6w,
30139366 6662 803822 20000 2934256 26128366 246260 0wtym:

2.1 przebudowa systemu odprowadzania oczyszczonych sciek6w 4000000 4000000
Przebudowa i rozbudowa ci<\9u mechanicznego, moderniz8cja cicmu

2.2 biologicznego oczyszczania sciek6w, przebudowa instatacji gospodarki osadowej 22580894 2926806 19407828 246260
i Iinii biogazu

2.3 Instalacja systemu akpia i monitoringu dla calej oczyszczalni 2713088 2713088
2.4 Opracowanie dokumentacji budowtano-wykonawczej 825384 6662 783822 20000 7450 7450

2.5
OpracQwanie dokumentacji przetargowej na realizacj~ zakresu wg. pkt 2.1,2.2. 20000 200002.3

3 Modernizacja i fozbudowa systemu odprowadzania sciek6w komunalnych, 17 773 370 31447 139522 127057 47763 4304004 9814294 3309283wtym:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach.: Jezowska, Willowa, Miodowa,
Miodowa do ul. Jezowskiej, Wyszyriskiego, Tomaszowska, 1-g0 Maja,

3.1 Potudniowa, Jerozolimska, Mszczonowska, Katowicka, Zamkowa Wola + za rz. 8721984 5656579 3065405
Rylk~, odcinek wzdtui rz.Rylki, Aleksandr6wka, Ksj~ie Domki, wraz z budowC\
przepompowni sieciowej P4 oraz przebudow<\ przepompowni gk)wnej PG.

32 Renowacja fragment6w sieci kanaHzacji sanitarnej w ulicach.: Warszawska, 1 684217 1560060 124157· Mita, Reymonta, Poludniowa, Cmentarna, Siowackiego. PI. Wolnosci

Budowa sied kanalizacji deszczowej w centrum miasta w ulicach:
Warszawska, Reymonta, Mita, Konstytucji 3--go Maja, Potudniowa,

3.3 Lenartowicza, G<\siorowskiego, Niepodleglosci, Zwolinskiego, Wyszynskiego, 3898385 350000 3548385
Siowackiego, Nowa, Tomaszowska, PI. Pitsudskiego wraz z separatorami na
wylotach nr 3 i1 a

przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach. Mickiewicza, Kosciuszki,
3.4 Krakowska, Zatylna, Polna, PI. Wolnosci, Armii Krajowej, Siowackiego, odcinek 2271 208 2271 208

od ul Stowackiego do wylotu nr 1 wraz z separatorem na wylocie or 1

Opracowanie dokumentacji przetargowej, budowlano-wykonawczej dla zakresu
3.5 wg. pkt 3.1,3.2, 3.3, 3.4 (umowa zakonczona na eta pie 1- koncepcji) i innej 304124 31447 127237 98000 . 47440

dokumentacji niezb~dnej do realizacji zadania

36 Nabycie prawa wtadania gruntamilnieruchomosciami, w tym koszty ustanowienia
866452 0 12285 2057 323 122736 485173 243878· sluiebnosci przesytu

37 Opracowanie dokumentacji przetagrowej na rea1izacj~ metod<\ zaprojektuj i 27000 27000· wybuduj, wedtug zakresu 3.1,3.2,3.3,3.4

• Pomoc techniczna dla Jednostki Realizuj<\cej Projekt ( w roku 2007 i 2008) 239900 119950 119950

5 Pomoc techniczna dla Jednostki Realizuj<\cej Projekt (w latach 2010 - 2013) 497200 50043 109771 109771 227615

6
Dostosowanie dokumentacji przetargowej do zasad przetargu

6000 6 000ograniczonego na wyb6r lntyniera projektu (dla zadania 2)

7 Dzialania infonnuj<\ce i promuj<\ce 200000 0 2576 9 700 60 000 64000 63724
8 Intynier projektu (dla zadania 2) 715526 0 22526 121627 529405 41968
9 Intynier projektu (dla zadania 1 i 3) 1 100000 165814 660346 273840
10 Koszty funkcjonowania JRP 1 527165 70679 173760 305174 320000 320000 337552
11 Rezerwa inwestycyjna 5492346 0 2442130 2108862 941 354
12 Aktualizacja studium wykonalnosci 43500 43500
13 Wydatki pozakontraktowe 227956 41 118 80000 94900 11938



Planowane naklady Zr6dla finansowania Wykonanie Planowane naklady w latach
L.p. Nazwa zadania

og6/em w 2012 r. w 2013r w2014r% Kwota w 2007r w 2008 r. w 2009 r. w 2010 r. w2011 r.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141

1
Ooplata z budietu 0,55 25 000 a a 25 000 a a a a
miasta dla Sp6/ki

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta RAWA 4584950 Rawskie Wodoci'l9i i 99,45 4559950 4290 306 269644MAZOWIECKA Kanalizacja Sp. Z.O.o.
II

w tym poiyczka 83,53 3801 900 a a 3801900 a a a a a
zWFOSiGW

1.1
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Oolna i w ul. Siowackiego a4584950 a a 4315306 269644 a a awraz z oczyszczalniq w6d deszczowych

1
Oop/ata z budietu 8,80 300 000 a a a a a a 160 000 140 000
miasta dla Sp61ki

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta RAWA 3408000 Rawskie Wodoci'l9i i 91,20 3108 000 a a 3 000 25 000 a 80 000 1500 000 1 500 000
MAZOWIECKA Kanalizacja Sp. z.o.o.

III

w tym poiyczka 79,23 2700 000 a a a a a a 1350 000 1 350 000
zWFOSiGW

1.1
Budowa kanalizacji sanitamej w ul. Paska, JezioraJiskiego, 1660 000 1 640 0003408000 a a 3 000 25 000 a 80 000
Reymonta, Oolna, Asnyka, Zapolskiej

1

Rawskie Wodoci'l9i i .
100,00 2120 000 a a 20 000 a 100 000 1000 000 1 000 000

Kanalizacja Sp. z.o.o.
Budowa sieci wodoci'lgowej na terenie miasta RAWA 2120000

MAZOWIECKA
IV w tym pozyczka 84,91 1800 000 a a a a a 900 000 900 000

zWFOSiGW

1.1
Budowa sieci wodoci'l9owej w ul.: JezioraJiskiego, Reymonta, 1000 000 1 000 0002120000 20 000 a 100 000
Targowej, Zapolskiej, Asnyka, Oolnej, Gqsiorowskiego.

przebudowa sieci wodoci'l9owej, kanalizacji sanitarnej i
Rawskie Wodoci'l9i i 310 000,00V kanalizacji deszczowej w obr~bie ronda w skrzyiowaniu 100,00 310 000,00

ul.Tomaszowskiej i Katowickiej Kanalizacja Sp. z.o.o.


