
 

UCHWAŁA Nr 122/XXX/2017 

Rady Miejskiej w Piławy Górnej 

z dnia 22 lutego 2017 roku 

 

w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń  

                   Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna  

                    na lata 2017– 2020”.  

 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu                   

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 

Dzierżoniów z dnia 30.01.2017 r. przyjmuje się „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna na lata         

2017 – 2020”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr 122/XXX/2017 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej  

z dnia 22 lutego 2017 roku 

 

w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i  Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna na lata                                                        

2017 – 2020”.  

Przedłożony przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 

Dzierżoniów Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna na lata 2017-2020 jest zgodny z kierunkami 

rozwoju określonymi przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

ustaleniami zezwolenia – decyzji Zarządu Miasta Piławy Górnej BG.II-7033/3/2012 z dnia 

23.09.2002r. – wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę                           

i zborowego odprowadzania ścieków. Został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tj. Dz. U. 2016 r. poz. 139 z późn. zm.) i określa: 

 planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

 przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 

 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,  

 nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

 sposoby finansowania planowanych inwestycji  

W Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna na lata 2017-2020, w ramach przedsięwzięć 

rozwojowo -modernizacyjnych uwzględniono: 

 w 2017 r. – budowę kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków                      

                         w Bielawie,  

                      – rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych wraz z przyłączami do  

                         budynków (w tym: ul. Piastowska), 

   w 2018 r. – budowę kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków                      

                         w Bielawie,  

                      – rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych wraz z przyłączami do  

                         budynków (w tym: ul. Herbaciana), 

 w 2019 r. – rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych wraz z przyłączami do  

                         budynków (w tym: ul. Herbaciana), 

 w 2020 r. – rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych wraz z przyłączami do  

                         budynków (w tym: ul. Poziomkowa, Rumiankowa) 

Nakłady inwestycyjne na realizację w/wymienionych przedsięwzięć w poszczególnych 

latach:  

 2017 r. –    288.000,00 zł 

 2018 r. – 2.541.000,00 zł 

 2019 r. –    160.000,00 zł 

 2020 r. –    160.000,00 zł 

W latach 2017-2018 planowane jest do realizacji przedsięwzięcie polegające na budowie 

kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie. Przewidywana 

łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 7,0 mln zł brutto, z czego planowana wartość 

dofinansowana to 55,99% od wartości netto kosztów kwalifikowanych tj. ponad 3,2 mln zł.  



Koszt realizacji zadania został uwzględniony wyłącznie po stronie Gminy Piława Górna 

(amortyzacja – taryfy). Na dzień dzisiejszy ma służyć wyłącznie do transportu ścieków                      

z Piławy Górnej i nie dotyczy pozostałych gmin tj. Gminy Dzierżoniów i Gminy Bielawa.                           

W przypadku, gdy gminy te będą chciały w przyszłości korzystać                                                   

z wybudowanego kolektora, ich udział zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) 

uwzględniony. Inwestycja ta będzie miała wpływ na wysokość taryf za odbiór ścieków 

począwszy od 2019 r.  

Przyjęcie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych                           

i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna na lata 2017 – 2020 nie wpłynie na 

budżet gminy Piławy Górnej.  


