
UCHWAŁA NR XXII/205/2020 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 
2021 – 2024 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala  

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na obszarze Gminy 
Pietrowice Wielkie na lata 2021 – 2024, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 3. Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AE5CE02A-B020-4C75-984B-128DA97DCE55. uchwalony Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXII/205/2020 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 26 października 2020 r. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich 
na lata 2021 – 2024 

1. Cel i zakres opracowania 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich został wykonany na lata 2021-2024. 

Celem opracowania jest: 

- ocena i analiza stanu istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę, 

- określenie priorytetowych przedsięwzięć rozwojowych oraz modernizacyjnych w zakresie gospodarki 
wodno - ściekowej, 

- zestawienie planowanych zadań wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych w postaci harmonogramu rzeczowo – finansowego na lata 2021-2024, 

- analiza źródeł finansowania inwestycji ujętych w wieloletnim planie. 

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2019.0.1437). 

Omawiany Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w: 

- miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Zakładu, 
został przygotowany na lata 2021-2024 i przedstawia zakres rzeczowy rozbudowy i modernizacji 
urządzeń wodociągowych w w/w latach, realizowany ze środków własnych Zakładu. Waga tego planu 
polega na tym, że będzie on miał w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę, 
stosowanych przez Zakład. 

2. Charakterystyka zakładu 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich jest samorządowym zakładem budżetowym. 
Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności : 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.0.713) 

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.0.869) 

3. Uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr VI/87/2003 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie utworzenia 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

4. Uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XXXIX/405/2010 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie 
przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

5. Uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XXI/196/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie 
zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Podstawy działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich jako przedsiębiorstwa 
wodociągowego określają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2019.0.1437). Zgodnie ze statutem Zakładu przedmiotem działalności 
zakładu jest między innymi zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie 
w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. W konsekwencji Zakład wykonuje w ramach 
administrowania tymi obiektami i urządzeniami czynności faktycznie niezbędne dla utrzymania 
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administrowanej infrastruktury w należytym stanie technicznym oraz obsługi ludności w zakresie 
zaopatrzenia w wodę. 

3. System zaopatrzenia w wodę 

3.1. Charakterystyka i ocena stanu istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę 

3.1.1.Zasilanie systemu wodociągowego 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich w zakresie detalicznego zaopatrzenia w wodę 
obsługuje Gminę Pietrowice Wielkie oraz w niewielkim zakresie miasto Racibórz. W zakresie hurtowego 
zaopatrzenia dostarcza wodę w razie potrzeby do ZUK Baborów. Gmina jest zaopatrywana w wodę z trzech 
ujęć: 

1) S.U.W.  Amandów, ul. Wiejska  - Pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla potrzeb 
wodociągu grupowego Amandów, za pomocą ujęcia wód składającego się ze studni wierconych Nr S-1 i S-
2, w łącznej ilości z obu studni: Q max.h= 32,0 m3/h, Q śr.d = 400,0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę 
mieszkańców Amandowa, Krowiarek, Makowa i Tłustomostów 

2) S.U.W. Maków ul. Raciborska 2a. Pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla potrzeb 
wodociągu grupowego Maków, za pomocą ujęcia wód składającego się ze studni wierconych Nr S-2 i S-3, 
w łącznej ilości z obu studni: Q max.h= 110,0 m3/h, Q śr.d = 820,0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę 
mieszkańców Pawłowa, Pietrowic Wielkich, Kornicy, Żerdzin, Lekartowa, Cyprzanowa i Gródczanek. 

3) S.U.W Samborowice, ul. Długa - Pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla potrzeb 
wodociągu grupowego Samborowice, za pomocą ujęcia wód składającego się ze studni wierconych Nr S-1 
i S-2, w łącznej ilości z obu studni: Q max.h= 8,5 m3/h, Q śr.d = 105,0 m3/d.. Ujęcie zaopatruje w wodę 
mieszkańców Samborowic 

3.1.2.Charakterystyka sieci wodociągowej 

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Pietrowice Wielkie ma charakter pierścieniowy. Zakład 
eksploatuje sieć wodociągową o długości ogółem 153,48 km, w tym: 

- sieć magistralna – 18,8 km, 

- sieć rozdzielcza 98,25 km, 

- przyłącza 36,43 km. 

Dokładne dane zamieszczono w tabeli poniżej. 

 
Miejscowość 

długość sieci 
wodociągowej [km] Ilość przyłączy 

Długość 
przyłączy [km] 

Długość 
magistrali [km] 

Amandów 3,2 32 0,2  3,7 
Cyprzanów 8,5 136 3,03  
Gródczanki 3,4 63 1,42 2,5 
Kornice 8,4 106 2,07  
Krowiarki 13,5 186 3,65  
Lekartów 5,5 59 1,46  
Maków 8,7 176 2,77  
Pawłów 6,5 190 2,7 3,4 
Pietrowice Wielkie 16,5 679 13,25 9,2 
Samborowice 10,95 205 2,55  
Żerdziny 9,7 125 2,13  
ZUK Baborów 3,4 91 1,2  
RAZEM 98,25 2048 36,43 18,8 

3.1.3.Ocena stanu technicznego sieci wodociągowej 

Obecny stan sieci wody pitnej w Gminie Pietrowice Wielkie jest dobry, co jest związane przede 
wszystkim z systematyczną wymianą rur stalowych na rury z tworzyw sztucznych. Prace związane 
z wymiana rur będą kontynuowane, gdyż wpływają na ograniczenie oraz eliminację strat wody powstałych 
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w wyniku nieszczelności oraz pęknięć rur. Awaryjność sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład 
spowodowana jest wadami materiałowym oraz jej wiekiem. Obecnie jest to ok. 20 awarii na rok. Liczba 
awarii na sieci wodociągowej została przedstawiona na wykresie. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Współczynnik 
awaryjności sieci 
[awarie/km/rok] 0,28 0,19 0,16 0,19 0,15 0,14 

Współczynnik awaryjności sieci (λ), definiowany jest jako liczba awarii na 1 km sieci w ciągu roku 
i stanowi wskaźnik do ogólnej oceny stanu technicznego sieci. W tabeli przedstawiono wartości 
współczynnika sieci wodociągowej Zakładu w latach 2014 – 2019. 

Współczynnik awaryjności w ostatnim roku na poziomie 0,14 wskazuje, iż istniejąca sieć wodociągowa 
obsługująca obszar Gminy Pietrowice Wielkie jest w bardzo dobrym stanie technicznym i wymaga 
prowadzenia bieżących remontów i konserwacji. Według kryteriów unijnych przewody wodociągowe 
należy poddawać renowacji, gdy wskaźnik λ przekroczy 0,5 awarii/km/rok. Realizacja planów 
modernizacyjnych w poprzednich latach umożliwiła osiągnięcie wysokiego standardu sieci wodociągowej. 
Należy jednak mieć na względzie, że zaprzestanie prac modernizacyjnych lub ich ograniczenie w stosunku 
do potrzeb, wpływać będzie negatywnie na pracę całego systemu wodociągowego, co w konsekwencji 
przekładać się będzie na pogorszenie jakości świadczonych usług przez ZGK. 

4. Planowany zakres usług wodociągowych 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich realizuje następujący zakres usług 
wodociągowych: 

- zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie, 

- sprzedaż wody pitnej do ZUK Baborów, 

- konserwacja, remont i modernizacja infrastruktury technicznej, 

- eksploatacja sieci wodociągowej, 

- usuwanie awarii wodociągowych, 

- wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowej. 

5. Przedsięwzięcia rozwojowo –modernizacyjne w poszczególnych latach. 

W ramach działań zmierzających do poprawy niezawodności dostaw wody do mieszkańców, 
zmniejszenia strat wody oraz wyeliminowania jej wtórnych zanieczyszczeń, związany z niewłaściwymi 
parametrami materiału niektórych rurociągów przewidziano w kolejnych latach szereg zadań 
modernizacyjnych na sieciach wodociągowych będących w eksploatacji Zakładu. Zaplanowano następujące 
przedsięwzięcia: 

1) naprawa i legalizacja wodomierzy, 

2) wymiana i remont zasuw wodociągowych, pomp głębinowych i poziomych do podnoszenia ciśnienia 
w sieci, 

3) wymiana przyłączy, 
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4) inwestycja w wodomierze do zdalnego odczytu, 

5) konserwacja zbiorników na wodę uzdatnioną, 

6) modernizacja sieci wodociągowej, 

7) remonty bieżące budynków stacji uzdatniania wody, 

8) podejmowanie działań zmniejszających w sposób racjonalny zapotrzebowanie na energię 

9) opracowanie operatów do nowych pozwoleń wodno-prawnych. 

6. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody  

  Wszystkie przedstawione w „Wieloletnim Planie…” działania wpływają bezpośrednio lub pośrednio 
na racjonalizację zużycia wody i kosztów. 

Główne działania w tym zakresie to: 

- sukcesywna wymiana urządzeń pomiarowych, 

- sukcesywna wymiana najbardziej awaryjnych odcinków sieci i uzbrojenia, 

- zmniejszenie strat wody dzięki wymianie elementów sieci i uzbrojenia. 

7. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 2021-2024 

 Określa załączona tabela nr 1 

8. Sposoby finansowania planowanych inwestycji 

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w latach 2021-2025 będą środki własne .
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