
UcHwAŁA Nr vU2ó /l5
RĄDY MIASTA RAWA MAZowIEcKA

z dnia 22 lśłietnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia wielo|etniego planu rozwoju i modernizacji urządz€ń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych dla przrdsiębiorstwa wodociągowo.kanaIizacyjnego
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rałvie Mazowieckiej na lata 2015 - 2019

Na podstawie art' 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samolządzie
gminnym (Dz. U. z 2013t. poz. 594, poz.645; poz.l318; z 2014 r.poz.3'19, i poz.10l72) oraz art.21,
ust' 5 usta\ĄJ z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiolowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzenir'r ścieków (Dz. U' z 20l5r' poz.l39) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala,
co następujc:

$ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie
wodociqgi i Kanalizacja Sp' z o.o. w Rawie Mazorvieckiej na lata 2015 - 2019, stanowiący
załącznik do uchwały'

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

$ 3. Traci moc Uchwała Nr xx/l54/l2 Rady Miasta Rawa Mafowiecka z dnia 26 wżeśnia
2012 r' w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modemizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp' z o' o' w Rawie Mazowieckiej na lata 20l2 - 2016.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.
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Załącznik do uchwały nrVl/26l15

Rady IVIiasta Rawa lMazowiecka

z dnia 22 kwietnia 2015

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wod oci ąg owych i u rządze ń ka n a I izacyj nych

d Ia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyj nego

Rawskie Wodociągi i Kana|izaĄa Sp. z o'o. w Rawie

Mazowieckiej

na lata 2015 - 2019
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l. Podstawa prawna i przedmiot planowania.

zgodnie z a|1' 15 ust 1 Ustawy z dn|a 7 czeluca 2001 |oku o zbiorowym zaopatŻeniu

W Wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz' U ' z 2015 t, ' poz. 139)' zwanej da|ej

ustawa ' 'Przedsiębiorstwo Wodoclągowe-kanaIizacyjne jest obowiqzane zapewnić budoWę

urządzeń Wodociqgowych i urządzeń kanaIizacyjnych' usta|onych przez gminę W studIum

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych

planach zagospodarowanra przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wielo etnim planie

rozwoju i modernizacjj, o którym mowa W ań. 21 ust' 1.' '

Nie zwa|nia to gm]n z rea|izacji ich zadań W tym zak|esie i nie oznacza to także

przeniesienia tych zadań na pzeds ębiorstwo' zobowiqzuje natomiast przedsiębiorstwo do

rea|izai)i zadań ze środkóW będących W jego posiadaniu i ponadto Wyszczegó|nionych W

uchwalonym planie.

Wie|o|etni p|an rozwoju ] mode.nizaąi u|ządzeń Wodociągowych i u|ządzeń

kanaIizacyjnych' zwany da]ej p|anem' opracowuje przedsiębiorstwo wodociagowo.

kanaIizacyjne, uwzg|ędniajac swoje uwarunkowania techniczne iekonomiczne działalności'

na podstawie ań' 21. ust' 1 do 3 ustawy'

UEadzenia Wodociqgowe' ktÓrych rozwój i modemizację na eży zamieścić W p]anach.

zgodnie z ań' 2, pkt' 16 ustawy - to: urządzenia Wodociągowe - ujęcia Wód

powierzchniowych i podziemnych studnie publiczne' Utządzenia słuŹące do ma9azynowania

iuzdatniania Wód' sieci Wodociqgowe. u.zadzenia reguIujące ciśnienie wody'

U|zqdzenia kanalizacyjne, których rozwój i modernizację na|eŹy zamieśció W p|anach'

zgodnie z art' 2' pkt' 14 ustawy - to: sieci kana|izacyjne' wy|oty urzadzeń kana|izacyjnych

służqcych do Wp|owadzania ścieków do wód Iub do 2iemi oraz urządzenia podczyszcza]qce I

oczyszczajqce ścieki o|az przepompoWnie ściekóW'

Na postawie ' 'załaż!eń do tworzenia Wie|o|etnich p|anóW inwestycy].nych Gminy

Miasto RaWa Mazowiecka'' p|zyjętych p|zez Radę |V]iejską W Rawie Mazowieckiej Uchwałą

nr XX|V l 185 l2000 z dnia 30 czerwca 2000 r' okres objęty niniejszym p|anem Wynosi 5 |at'

P|an pod|ega corocznej Weryfikacj] pod kątem zmieniajqcych się potrzeb imoż|iwości

finansowych orar rnodyfikacjl o kolejny rok.
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,l l l. Tryb uchwalania planu,

Wie|o|etni plan rozwoju i modernizacji' według ań' 21 ust,

gm ny .

Do sprawdzen]a zgodności p|anu z pzepisami ustawy na

ustawy zobowiązany został Burmist|z'

5 ustawy, uchwala rada

podstawie ań 24,ust. 4

l l l" Zakres tematyczny planu

Na podstawie ań' 21' ust' 2 ustawy p|an powinien okreś|ać W szczegó|ności:

1' - p|anowany zakres usług Wodociqgowo-kanaIizacyjnych'

2' - przedsięWzięcia rozwojowo-modernizacyjne W poszczegó|nych Iatach'

3' - pŻedsięwzięcia raąona|izujące zużycie wody i Wprowadzanie ściekóW

4' . nakłady inwestycyjne w poszczegó|nych |atach'

5. - sposoby finansowania planowanych inwestycji.

llla' Planowany zakres usług

Niniejszy p|an obejmuje pĘedsięWzięcia modernizacyjne irozwojowe dotyczące

śW]adczenia usług W zakresie dosta|czania wody pitnej i odprowadzania ścieków bytowych i

przemysłowych oraz Wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka'

PęedsięWzięcia modernizacyjne ujęte w p|anie mają na ce|u przede Wszystkim

odtvvorzenie i unowocześnienie urzqdzeń wodociqgowych iurządzeń kana|izacyjnych ce|em

zmniejszenia strat spowodowanych pŻestaŻałą techno|ogią' przeciekamioraz awariami

s ec] jak róWniez zwiększenie Wydajności i dostosowanie techno|ogii i urzqdzeń do

obowiqzujących norm związanych z ochroną środowiska'

Przedsięwzięcia rozwojowe majq na ce|u rozbudowę sieci wodociqgowe,

kanaIizacyjnej co pozwoIi na sukcesywne zwiększanie iIości odbio|ców' a to z ko|ei

przyczyni się do podniesienia standa|du życia mieszkańcóW, którzy będa mogIi korzystać z

Wody o Właściwych parametrach' sukcesywna rozbudowa sieci kanaIizacyjnej p|zyczyni się

do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz skuteczniejszego odpfowadzania wód

opadowych i roztopowych.

z punktu widzenia obecnych odbiorcóW. rozbudowa sieci przyczyni się do

zoptymaIizowanla opłat za korzystanie z usług'

Rea|izacja planu umoż|iwi także obsługę' w zakresje dostarczania Wody i

odbioru ścieków. nowych odbiorców p|zemysłowych' dzięki czemu moż|iwość
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zaopatzen a W Wodę i odprowadzanie ściekÓW nie będq stanowić bariery rozwojowej

dla miasta.

l b. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

PŻedsięWzięcia rozwojowo-rnodernizacyjne W poszczegó|nych |atach zawańe

są w Tabe|i '1 ( W ramach Projektu ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej W

aglomeracji Rawa lvlazowiecka - Faza l" )ataz w fabeli n. 2 (radania planowane do

rcaVacji w |atach 2015 _ 2019), które stanowią załączniki do niniejszego p|anu'

lllc. Przedsięwzięcia racjonaIizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków

W zasadzie Wsfystk e pzedsięWzięcia zawańe W p|anie W Większym Iub mniejsfym

stopniu maja WpłyW na iIość zużywanej wody i odprowadzanych ściekóW' Wykorzystanie

odnawiaInych Źródeł energj (moduł kogeneracyjny) o|az ljnii techno|ogicznej do suszenia

osadóW na oczyszczaIni ścieków przycfyni s]ę do |epszego wyko|zystania istnie]ących

zasobóW SpÓłki (popę ez efektywniejsze pzetwarzanie biogazu. powstajqcego jako produkt

Uboczny p|zetwarzania osadów)'

Modernizac]a sieci Wodociągowej poprzez zastosowanie nowoczesnych rur ] armatury

zmniejszy straty Wody' Modernizacja sieci kanaIizacyjnej przyczyni się róWnieŹ do

zmniejszenia iIości ścieków popŻez wye ]m nowanle Wód gruntowych Wpływajqcych p.zez

nieszczelności W rurociqgach,

llld, Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Niezbędne nakłady inwestycyjne W poszczegó|nych Iatach oraz strukturę

f nansowania zawiera Tabe a 1 oraz TabeIa nr 2. które stanowią załqcfniki do niniejszego
p lanu.

llle. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

sferę finansowania inwestycji modernifacyjno-rozwojowych reguluje Rozporządzenie

l\,4jnistra Budownictwa z dn a 28 cze|wca 2a06 | W sprawie ok|eś|ania taryf' Wzoru Wniosku o

zatwierdzenie taryf orazwarunków rcz|iczeń za zbiorowe zaopatrzenie W Wodę ] zbio|owe

odprowadzanie ścieków (Dz' U z roku 2006 ff 127 paz' 886) Wydane na podst' ań' 25 | 27

ustawy' Wg s 7, ust'3 Ww' rozporządzenia, inwestycje te mogą być finansowane:
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1) ze środków własnych;

2)z kredytów |ub pożyczek;

3)z dotacji lub sUbwencji udzie|onych przez instytucje dysponujące środkamifinansowymi

na inwestycje inf|astrukturaIne i ochrony środowiska'

srodki Własne' jakie przedsiębiorstwo może p|zeznaczyć na rca|izację inwestycji,

stanowią środki pozyskane z amortyzacji W pełnej Wysokości, gdyż zgodnie z odrębnymi

pŻepisami' stanow. ona koszt uzyskania pŻychodu |ub w wysokości obniżonej o podatek

dochodowy W pozostałych p|zypadkach. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokośó

stawek opłat zawańych W taryfach'

Pozostałe koszty przewidywane są do pokrycia z budżetu miasia. pożyczkiz

Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również

doce|owo obciqżającej koszty operacyjne spółki oraz dotacji z Funduszu spójności

Unii EuropejskiejW ramach P|ogramu operacyjnego lnfrastruktura iŚrodowisko'

lV. Podsumowanie
Brak dostatecznej iIości nakładóW finansowych W naszym mieście przez kiIkadziesiqt

lat spowodował, tak jak W większości mjejscowości w kraju' że obecnie' w świet|e oczekiwań

społecznych. obowiązkóW ustawowych oraz konieczności spełniania norm związanych z

ochronq środowiska oraz ograniczania skutków zmian k|imatycznych niezbędnym jest

nadrobienie za|egłościw ciągu kiIku |at'

Inwestycje związane z infrastrukturą Wodociągowo-kanaIizacyjna sa wysoce

kapitałochłonne'

Sytuacja ta jest dosyc złożona i trudna' szczegó|nie w małych miejscowościach. gdzie

ujęcia wody i oczyszcza|nie ścieków są pod wzg|ędem kosfów inwestycyjnych i

eksploatacyjnych na zbIiżonym poziomie do kosztów Występujących W o wiele większych

ag|ome|acjach, natomiast p|zychody z tytułu śWiadczonych usług są znacznie mniejsze. W

tej sytuacji trudno jest podejmować decyzje obciążające mieszkańcóW kosztami inwestycji

poprzez W|iczanie ich W opłaiy, co ustawa i rozporządzenie dopuszczaja'

Pozyskanie przez spółkę dotacjiW kwocie bIisko 45 mIn PLN z Funduszu

Spójności Unii Europejsk.ej na realizację k|Uczowych zadań w znacznym stopn'-

odciążyło budżet miasta. P|anowane nowe inwestycje w zakresie techno|ogii pŻeróbki osadu

oraz Wykorzystywania odnawiaInych źródeł energii spowoduje optymaIizacę kosztóW

ponoszonych przez Spółkę'
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Mimo piętzących się trudności na|eży dokładac Wszelkich starań, by sukcesywnie

rea|izować zadania nakreś|one w p|anie' ceIem podnoszenia jakości usług Wodociągowo -

kanalizacyjnych i doce|owego obniżania kosztóW z tym zwiqzanych'

W p|anie zawańy jest najpi|niejszy zakres' Kontynuacja modernizacjli |ozwoju

uzqdzeń Wodociqgowych i kanalizacyjnych powinna być reaIizowana W latach

następnych'

PRzEw{fBNICzĄcY

S ienk iewicz
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TABELA NR 2
wYKAz ZADAŃ |NwEswcYJNYcH wie|o|etniego p|anu ro4oju I modsml.acj| urząd'eń

wodociągowych i urŹądzeń kana|izacyjnych d|a pżer|siębioBtwa wodociągowo-kana|iacyinego
Rareki € Wodociągi I Kana|lzacja sp. z o.o. w Raw|e i|azowiecki €j na |ata 2015.2019
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