
UCHWAŁA NR XXXVII/349/21 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2021-2023" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2028 z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2021-2023” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/320/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2021-2023". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urzqdzefi w o d o ci4 g owyc h

i urzqdzefi ka n al izacy jnych
na lata 2021-2023 ,

Miej skie Przedsigbiorstwo Infrastruktury
,rKOS-EKO" Sp. z o,o. w KoScierzynie

KoScierzyn a, 20.04.2021 r.
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cz\sc oPrsowA Do PLANU

1. Informacje ogrilne - wprowadzaj4ce

,,Przedsigbiorstwo wodoci4gowo-kanalizacyjne jest obowrEzane zapewni(, budowg urzydzefr
wodoci4golvych i urzqdzen kanalizacyjnych, ustalonych przez gming w studium uwarunkowafl
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania
ptzestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji' - zgodnie
z art.15, ust. 1 ustawy z dniaT czerwca 2001 roku o zbiorowymzaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciek6w (t. j. Dz.IJ. 22020 r., pot.2028 zp6hn. zmianami) zwanej dalej Ustaw4.
Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadah w tym zakresie i nie oznac za to takZe przenilsienia tych
zadafi rta przedsiEbiorstwo. Zobowiqzuje natomiast przedsigbiorstwo do realizacji zad,ah
dotyczqcych Srodk6w bgd4cych w jego posiadaniu i ponadto wyszczeg6lnionych w uch-walonym
planie.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzqdzen wodoci4go!\ych i wzqdzen
kanalizacyjnych opracowuje przedsigbiorstwo wodoci4gowo-kanalizacyjne uwzglgdniaj4c swoje
uwarunkowania techni czne i ekonomiczne dziatralno Sci.

Urzqdzenia wodoci4gowe, kt6rych rozw6j i modernizacjg naleLry zamiescid w planach,
zgodnie z art. 2, pkt 16 Ustawy - to ujgcia w6d powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzqdzenia sluhqce do magazynowania i uzdatniania w6d, sieci wodoci4gowe,
urzEdzeniareguluj4ce ciSnienie wody. ,

UrzEdzenia kanalizacyjne - to sieci kanalizacyjne, wyloty urz1dzei kanalizacyjnych
struZ4cych do wprowadzania Sciek6w do w6d lub do ziemi, urz1dzenia podczyszciajqce
i oc4tszczaj4ce scieki oruzprzepompownie sciek6w (art.2,pkt 14 Ustawy).

Inwestycje modemizacyjno - rozwojowe i ochrony Srodowiska objgte planem przedsigbiorstwa,
na co vryhei wskazano, powinny by6 zgodne z kierunkami rozwoju gminy okreslonymi w planach
opracowany ch na szczeblu gminy :

- studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporz4dzane dla calej gminy

lubjej czgSci.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z podrozdziaNem 2.1 ,,Syntezy"
zamieszczonej w zalqczniku do obwieszczenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia26lipca 2001 roku
o ogloszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (M. P. Nr 26, poz. 432) -
stanowi prawo miejscowe.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, wedlug afi.21ust. 5 Ustawy, uchwala Rada Gminy.
Do sprawdzenia zgodnoSci planu z przepisami Ustawy na podstawie art. 21, ust. 4 Ustawy

zob ow iqzarry zo stal B urmi strz.
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2. Zakres uslug i plan rzeczory niezbgdnych przedsigwzig6 rozwojowo - modernizacyjnych
urzqdzefi wodoci4gorvych i kanalizacyj nych.

W niniejszej projekcie aktualizacji planu na lata 2021-23 przedstawiliSmy przedsigwzigcia

rozwojowo - modernizacyjne dotyczqce rozbudowy, niezbgdnych remont6w oraz przebudowy

urzydzeh wodoci4golvych i kanalizacyjnych w ramach posiadanych mozliwo6ci finansolvych
przedsigbiorstwa. Z racji udzielonych zezwoleh Miejskie Przedsigbiorstwo Infrastruktury ,,KOS-
EKO" Sp. z o.o. (dawne PWiK ,,Wodoci4gi KoScierskie") Swiadczy uslugi zbiorowego

zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie Gminy Miejskiej
Ko Scierzyn a or az miej sc owo Sci Stare NadleSnictwo (Gmina Ko Scierzyna).

Propozycja niniejszego planu uwzglgdnia, opr6cz zadafi sieciowych, r6wnie? Srodki

wynikaj4ce zprzystqpienia Sp6tki Miejskie Przedsigbiorstwo Infrastruktury ,,KOS-EKO" Sp. z o.o.

do projektu "Rozbudowa oczyszczalni Sciek6w w KoScierzynie w zakresie gospodarki osadowej" w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIiS) OS priorytetowa Il na lata
2014-20 -Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach.

W ramach tego projektu Sp6tka pozyskala w latach 2014-15 dofinansowanie w formie dotacji do

zadania inwestycyjnego p.n. "Dokumentacja rozbudorvy oczyszczalni Sciek6w w KoScierzynie w
zakresie gospodarki osadowej". Realizacjaniniejszego zadania, jako fazy poprzedzajqcej inwestycjg
modemizacyjnQ ocryszczalni, nast4pila w roku 2015. W ramach tego zamierzeniaprzygotowywana
zostala dokumentacja projektowa, kt6rej celem bgdzie w nastgpnym etapie rozbudowa oczyszczalni

Sciek6w w celu wdrozenia fermentacji osad6w Sciekowych i wytwarzania energii elektrycznej z

produkowanego biogazu z przeznaczeniem na potrzeby wtrasne' obiektu. Postgp techniczny

umoZliwia obecnie wdralante technologii fermentacji osad6w na oczyszczalniach Sciek6w o
wielkoSci zblihonej do obiektu w KoScierzynie. W ramach spodziewanych efekt6w wdrozenia
fermentacji osad6w Sciekowych s4:

- czgSciowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni Sciek6w poptzez produkcjg
energii z bio gazu pocho dz4ce go z fermentacj i o sad6w Sciekowych

- zmniejszenie ilo6ci produkowanych osad6w z jednoczesnym ich zagospodarowaniem w ramach

istniej4cej kompostowni
- wprowadzenie procesu beztlenowej stabilizacji osad6w Sciekowych (zmniejszenie tendencji do

dal sze g o r o zl<Ladu z emi sj q zwiqzk6w zlowonny ch) ;

- ograniczenie emisji dwutlenku wggla do atmosfery (poprzez czgSciowe zast4pienie energii
elektrycznej pochodz4cej ze 2r6deN zev,mgtrznych energig ,,wtrasn4" pochodzqcq z agregatu

kogeneracyjnego);

- ograniczenie koszt6w zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni Sciek6w;

- modernizacj a systemu dezodory zacji ocry szczalni.

W ramach niniejszej zmiany zaktualizowano wartoSd zadania inwestycyjnego modernizacji
oczyszczalni w oparciu o wybranE najkorrystniejsz4 ofertg wykonawcy wybran4 w II zapytaniu

ofertowym numer ZAM-712020 na wykonanie rob6t budowlanychwraz z dostaw4 wyposaZenia dla
zadania pod nazwq,,Rozbudowa oczyszczalni Sciek6w w KoScierzynie w zakresie gospodarki

osadowej".

Realizacja rozbudowy oczyszczalni Sciek6w w KoScierzynie w zakresie gospodarki osadowej ma

zostal zreahzowana w latach 2021-22. W ramach tego zadania inwestycyjnego wdrozony zostanie

r6wniez system zaruqdzania sieciami wod-kan klasy GIS. Szacunkowa wartoS6 calego zadania po

rozstrrygnigcit zapytania ofertowego wynosi 18,851 mln zl netto. WartoS6 dofinansowania w
ramach POIiS wynosi6 bgdzie maksymalnie do 10,578 mln zN. (max. do 63,750/o wartoSci
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kwalifikowanych naklad6w). Na Srodki wlasne skladaj4 sig, opr6cz poLryczki z Narodowego

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, takze Srodki w kwocie 5 000 400,0021

pochodz4ce z dokapitalizowania Sp6trki przez Wsp6lnika pochodz4ce ze Srodk6w Rz4dowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie zuchwaNq Rady Miasta KoScierzyna nr XXXYIl327l2l z

dnia 31 marca 2021 r.

Nie przyst4pienie do projektu inwestycyjnego skutkowa6 moze koniecznoSciq zwrotu przez Sp6lkg
Srodk6w dotacyjnych otrzymanych w ramach POIiS na wykonanq dokumentacjg. Projekt
pozytywnie przeszedl oceng merytoryczn4 i w dniu 16.05.2018 r. podpisana zostaNa umowa na

dofinansowanie nr POI S. 02. 03 . 00-00-00 8 6 I 17 -00.

Znaczne obciqzenie finansowe dzialalnoici wod-kan Przedsigbiorstwa (ca 600-800 tys. zl. rocznie w
zakresie rat kapitalowych i odsetek), bgd4ce konsekwencj4 zaciqgnigcia wieloletniego
zobowrqzarrra przekaczajqcego 5 mln zL na pokrycie zakupu w 2013 r. sieci wod-kan od Gminy
Miejskiej KoScierzyna, wymusza w calym okresie splaty kredytu ograniczenie bieZqcych
moZliwoSci inwestycyjnych i ekonomicznych Sp6lki w tej sferze oraz spowodowalo koniecznoS6

przeniesienia koszt6w kredytu w obci4Zenie taryfy. Bior4c powylsze pod uwagg oraz fakt realizacji
duZej inwestycji unijnej na oczyszczalni w latach 2021-22, pozostatre zadania inwestycyjne Sp6lki
zostaly w niniejszym Planie ograniczone i rozlohone w dl-ulszym czasie.

Bior4c pod uwagg racjonalne gospodarowanie maj4tkiem wykorzystywanym do zbiorowego

zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania Sciek6w wniesione zostaNy do Sp6trki naklady
gminy zwiqzane z modernizacjq oczyszczalni Sciek6w. W latach 2005-07 Gmina Miejska
KoScierzyna zrealizowala projekt kompleksowej modernizacji Oczyszczalni Sciek6w. Zadarie to
zostalo uwzglgdnione jako projekt najwylszej rangi w,,Krajowym programie oczyszczania Sciek6w

komunalnych" oraz objgte finansowaniem ZPORR. Odprowadzane do odbiornika Scieki spelniaj4

obecnie wszystkie wymagania prawne. Z uwagi na ograniczenia prawne w ramach gospodarki

odpadowej, uzyskano dla kompostuvtrytwarzanego na terenie oczyszczalni certyfikat nawozowy.

Dla Sp6lki coraz wa1niejszym problemem staje sig eksploatowanie starzejqcego sig obiektu
oczyszczalni i jego postgpuj4ce zuirycie techniczne. W ramach przyszNych plan6w inwestycyjnych
konieczne bgdzie planowanie zwigkszonych koszt6w odtworzenia tego obiektu, nie tylko w
zakresie ponoszenia przez eksploatatoru zvryldych koszt6w eksploatacji, ale i dzialaf o charakterze

inwestycyjnym.

Ze wzglgdu na rosn4ce koszty energii elektrycznej oraz ich znaczny udziaN w cenie Sciek6w
planujemy wykonanie w 2021r. na terenie oczyszczalni Sciek6w instalacji fotowoltaicznej o mocy

50 kW, kt6ra bEdzie pracowa6 natzecz tego obiektu.

Dodatkowo niewykluczone s4 dodatkowe naklady na rozwinigcie instalacji kompostowni i
dodatkowe trzqdzema w kolejnych latach (np. przerzucarka i sito do kompostowni).
W ostatnich latach wykonano, takZe w ramach zadah inwestycyjnych finansowanych przez budzet

miasta, znacznq ilo56 remont6w i modemizacji sieci wod-kan na terenie calego miasta,

przyczltniaiqc sig w ten spos6b m.in. do ograniczenia strat wody na sieciach r racjonalizacji jej

zuirycia. Do najwaLniejszych zadan naleZaly modernizacje sieci wod-kan w centrum miasta, oraz

w ulicach Wybickiego, xx Zmartwychwstafc6w oraz M.C. Sktrodowskiej, a takze inwestycje

realizowane w ramach projekt6w zwi4zanych z Narodowym Programem Przebudowy Dr6g
Lokalnych (tzw. ,,Schetyn6wki") w ul. Dworcowej i na osiedlu Rogali oraz w ulicach.Strzelecka-

Strzelnica, Kupiecka, Towarowa, Swigtopelka i 8-go Marca, Kalinowej. Niniejszy plan zakJada

r6wnie2 czgSciowy tdziaL Sp6lki w inwestycjach drogowych miasta rcku2021.
W ramach zadan biel4cych przedsigbiorstwa do planu na lata 202I-23 zaktualizowano i
wprowadzono nastgpuj 4ce sieciowe pozycj e rozwoj owo -modernizacyj ne :
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o sie6 wodociQgowa w ulicach: Moniuszki, Jesienna, Zimowa. Wiejska, Lniskiego,

Szymanowskiego, LeSny Zakqtek, Abakanowicz, Popietruszki, Rolnicza, Fabryczna,

S4siedzka, Przemyslowa, Browarna;

o sied kanalizacyjna w ulicach: Moniuszki, Mila Mlyriska, Jesienna, Zimowa, Skargi,

Lniskiego, Dworcowa, Szymanowskiego, Popieluszki, Jereczka, Le5ny Zakqtek,
Abakanowicz, Zagajnikowa, Browarna;

o przebudov'y przylqczy wodoci4gowych ikanalizacyjnych i uzbrojenia sieci;

o moderni zacje przepompowni Sciek6w i kanalizacji sanitarnej ;

o wykupy sieci wodociqgowych i kanalizacyj nych;

o dokumentacje techniczne i projekty modemizacji i budowy sieci wodoci4gowych i
kanalizacy jny ch or az o b i ekt6w wo d-kan.

CzESO zadah inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej jest

planowana do wykonania etapowo. W tej aktualizacji planu inwestycyjnego, z uwagi ta zrraczfie

zaangulowame finansowe przedsigbiorstwa w kolejnych latach, konieczne bylo r6wniez
przesunigcie czgSci zadaf na lata nastgpne.

Zdecydowanq poprawg jakoSci uslug w zakresie dostawy wody osi4gnigto po wybudowaniu
i uruchomieniu w 2003 r. nowej Stacji Wodoci4gowej. Dostarczana woda do klient6w spelnia

wszystkie wymagania prawne. Zmodernizowana Stacja Wodoci4gowa w KoScierzynie

eksploatowana jest juZ l6-ty rok i konieczne stajq sig kolejne dziaLania modernizacyjne na tym
obiekcie. Z uwagi na zwigkszenie molliwoSci produkcyjnych wody z :ujgcia oraz w celu

optymalizacji zuirycia energii elektrycznej konieczna jest w najblizsfich latach modernizacja tego

obiektu. Nalezy zaznaczy1, iz zuwagi na wyeksploatowanie studni gtgbinowej nr 2D, w roku 2010

wykonane zostalo nowe ujgcie wody glgbinowej (nr 2E), oraz wymieniono pompy glgbinowe na

terenie ujgcia. W latach 2012-20 zmodemizowano juZ czglciowo automatykg i ujgcia glgbinowe

obiektu. W latach nastgpnych zakJada sig kolejne Srodki na modernizacjE tego obiektu, w tym m.in.
w zakresie ujg6 glgbinowych i innych skladnik6w procesu technologicznego.

W ramach przedsigwzig6 racjonalirujqcych zuLycie wody oraz odprowadzanie Sciek6w
prowadzone sQ na bielqco zadania modernizacyjne, przebudowy i remonty sieci wodoci4gowych i
kanalizacyjnych. Planowana jest takze inwestycja modemizacji obiektu Stacji Wodoci4gowej.

Dzialania te majq na celu zwigkszenie bezpieczefstwa pracy obiektu, optymalizacjg koszt6w i
zmniejszanie strat przy produkcji i przesyle wody. W tym celu takZe od wielu lat stosowane sq

nowo cze sn e ur zqdzenia w r amach go sp o darki wo domi erzowej .

Tytulem dodatkowego wyjaSnienia nalezy zaznaczy1, iz efektem planowanych i
wybudowanych zadafi inwestycyjnych przedsigbiorstwa bylo znaczue zwigkszenie sig

obstrugiwanego ptzez firmE obszaru miasta (K-na Zach6d, K-na Wsch6d, Tysi4clecia II, Plebanka i
Wierzysko) i posiadanego maj4tku (np. nowa oczyszczalnia czy kompostownia). Zadania te mogq
takze spowodowad koniecznoS6 zwigkszenia zatntdnienia oruz zakupu dodatkowego sprzgtu.

Miejskie Przedsiqbrcrstwo .? tr!'astruktu ry
,,KOS-EKO" SP. z o.o.

83-ltOO Koscicrzyna, ul. Strzelecka 30 A
tct.5C aE6 2() 06; fax 58 686 46 OB
REGON 191379020 NIP 591-000^41-73

Nr BDO O00117982
Sad Relonowv w Gdarlsku KRS 0000044459
K;pltdl zakladowy 2a.o7 1'O00 PLN

DY

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9148C2A4-7AB2-4FDC-A060-B92BEFEAF58B. podpisany Strona 5



KOS-EKO MIEISKIE
PRZEDSTEBIORSTWO
INFRASTRUKTURY

PLAN ZAMIERZEN INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ''WOD.KAN'' NA LATA 2021_2023
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ZRODLA FINANSOWANIA

LATA 2021 2022 2023

l Srodki vlasne I 103 32 3 919 638 5 402 084 Jsl 600

tvm kr€dvtv. Doivczki do kwotvr) 3 318 766

,. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - Gospodarka wodno-Sciekowa w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni
iciek6w w Koscielzynie w zakrrcsie gospodarki osadowej" (max. dofinansowanie do 63,75910 wartosci inwestycji netto, tj. do 10,578m|n zl).
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Kosciezyna, dnia 19 04 2021 r

OR
Miejskie Przedsiebiorstwo {rrlrsstruktury
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83-40O Ko6cierzyna, ul. Strzelecka 30 A
tel. 58 686 20 O6; fax 58 686 46 08
REGON 191s79020 Ntp sg.t-000-41-73

Nr BDO 000117982
S4d Rejonowy w Gdansku KRS 0000044459
K.plt.l 2ihtrdowy 2c,07 1.ooo FLN
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Uzasadnienie

Rada Miasta na podstawie art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1437 z późn. zm.)
uchwala wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2021-2023. Plan ten z mocy ustawy przygotowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
odpowiedzialne za gospodarkę wodnościekową w mieście Kościerzyna.
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