
UCHWALA NR 183/XVIII/2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urzqdzen 
wodociqgowych na lata 2016 - 2020 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czenvca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodq i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow 0z .U .  z 2015 r. poz. 139 z p6in. zm.) Rada 
Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Przyjmuje siq wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzqdzefi wodociqgowych na terenie 
gminy Miasto i Gmina Serock w brzmieniu zalqcznika do niniejszej uchwaly. 
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Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Traci moc Uchwala Nr 38Nl2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 201 1 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urqdzen 
wodociqgowych na lata 20 1 1-20 15. 

$4 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie 
do Uchwaly Nr 183/XVIII/2016 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 lutego 2016 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu romoju i modernizacji gminnych unqdzen 
wodociqgowych na lata 2016-2020 

Zaklad zajmujqcy siq zbiorowym zaopatrzeniem w wode opracowuje wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji urqdzen wodociqgowych. Celem niniejszego planu jest okreSlenie 
gl6wnych zadah inwestycyjnych, modernizacyjnych i zwiqzmych z tym koszt6w a takie 
termin6w realizacji zadah. Opracowanie ma na celu ulatwienie podejmowania decyzji 
zwiqmnych z przedsiqwziqciarni wodociqgowyrni oraz z lokalizacjq inwestycji. Powyzszy 
plan opracowany przez Miejsko-Gminny Zaklad Wodociqgowy jest zgodny z kierunkami 
rozwoju gminy okreSlonymi w studium oraz w planach przestrzennego zagospodarowania. 
Zakres piqciu lat jest okresem pozwalajqcym na przeprowadzenie dlugoplanowych inwestycji. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji gminnych urzqdzen wodociqgowych podlega 
przyjeciu w formie uchwaly Rady Miejskiej. 



Zalqczni k 
do Uchwaly Nr 1 83/XVIII/20 16 

Rady Miej skiej w Serocku 
z dnia 29 lutego 20 16 r. 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI 
U R Z ~ D Z E N  WODOCI~GOWYCH 

NA TERENIE GMINY MIASTO I GMINA SEROCK 

1. Podstawa opracowania: 

a) Ustawa z dnia 7 czenvca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq 
i zbiorowym odprowadzaniu Bciek6w ze zmianami, 

b) Studium uwarunkowsui i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Serock 

c) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto i Gmina Serock 
d) Plan Rozwoju Lokalnego gminy Miasto i Gmina Serock na lata 201 5-2020 

2. Cel i zakres opracowania: 

Celem niniejszego opracowania jest okreilenie gl6wnych zadsui inwestycyjnych, 
modernizacyjnych i zwiqzanych z tym koszt6w a takie terminow realizacji tych zadsui. 
Opracowanie ma na celu ulatwienie podejmowania decyzji zwiqzanych z przedsiqwziqciarni 
wodociqgowymi oraz z lokalizacjq inwestycji. 
Zakres opracowania obejmuje piqC lat. 

3. Planowany zakres uslug wodociqgowych: 

Zakres ushg wodociqgowych koncentrowak siq bqdzie na dziaialnogci: 
a) planistycznej - polegajqcej na opracowywaniu projekt6w technicznych wediug 

wykonanej koncepcji technicznego zaopatrzenia w wodq gminy Miasto i Gmina 
Serock, 

b) modernizacyjnej - polegajqcej na prowadzeniu niezbqdnych modernizacji urqdzen 
wodociqgowych i stacji uzdatniania wody, 

c) inwestycyjnej - polegajqcej na budowie nowej sieci wodociqgowej w celu 
zaopatrzenia w wodq terenow niezwodociqgowanych, 

d) eksploatacyjnej - polegajqcej na zapewnieniu odbiorcom uslug odpowiedniej iloSci 
wody spelniajqcej wymagania dotyczqce jakoSci wody do spoiycia. 

4. Zakladane cele oraz zadania do koiica roku 2020: 

W paidzierniku 201 5 roku zaldad podpisd urnowq na opracowanie ,, Koncepcji docelowego 
zaopatrzenia w wodq gminy Miasto i Gmina Serock". Model ten zakiada docelowe 
pozostawienie siedmiu z czternastu stacji wodociqgowych. Wytypowane stacje to: Wierzbica, 
Borowa Gbra, Jachranka, Stanislawowo, Eacha, Serock-Nasielska oraz Stasi Las. Na 
pozostalych, w rniarq postqpujqcych prac budowy magistral wodociqgowych, ograniczano by 



eksploatacjq, ai do momentu amortyzacji urqdzen. Stacja wodociqgowa Stasi Las pelnilaby 
hnkcjq dodatkowego zaopatrzenia wodociqg6w w wodq przeciwpozarowq w okresie 
szczytowych rozbior6w. 
Wykonany model koncepcyjny pokazuje i i  braki wody u odbiorc6w, szczeg6lnie w okresie 
letnich upal6w, nie tkwiq w braku wody na ujqciu lecz w zbyt malych Srednicach 
wodociqgow rozdzielczych i braku caloiciowych magistral transportujqcych wodq. Dokument 
ten opracowany zostal na teoretyczny okres dostosowania r6wny 25 lat. (do roku 2040) 
W ciqgu najblizszych piqciu lat zalozono nastqpujqce cele do osiqgniqcia: 

a) modernizacjq ujqcia wody w celu przystosowania urqdzeri i technologii 
uzdatniania wody do nowych norm jakoSciowych oraz zwiqkszenia produkcji 
wody uzdatnionej na potrzeby miasta Serock. W tym celu zmodernizowana 
bylaby stacja uzdatniania wody Serock -Nasielska. Po jej uruchomieniu 
wylqczone bylyby z eksploatacji stacje uzdatniania wody Serock-Puhuska 
i Serock-Kwiatowa. 

b) budowq i przebudowq wodociqg6w poprawiajqcych cyrkulacjq i zaopatrzenie 
w wode terenow jui zwodociqgowanych. Inwestycje te realizowane bqdq 
w rarnach opracowanej koncepcji docelowego zaopatrzenia w wodq. 

c) modernizacjq stacji uzdatniania wody Stasi Las w celu zapewnienia 
zabezpieczenia wody przeciwpoiarowej w wodociqgu i magistrali 
rozprowadzajqcej . 

d) budowq wodociqg6w pod konkretne projekty spolecznych komitet6w lub os6b 
indywidualnych. Zadania te wykonywane bylyby w przypadku 
wyprzedzajqcych plan6w inwestycyjnych przyszlych odbiorc6w wody 
w stosunku do planow inwestycyjnych gminy. 

5. Pnedsiqwziqcia racjonalizujqce zuiycie wody: 

Staly rozwoj sieci wodociqgowej, przeprowadzane modernizacje stacji wodociqgowych oraz 
ciqgly rozw6j technologii wymuszaj q podejmowanie dzialah zrnierzaj qcych do racj onalizacj i 
jej zuiycia. 
Do glownych czynnik6w nalezy zaliczyC: 

a) wyeliminowanie ubytk6w wody z sieci poprzez monitoring i szybkq reakcjq s M b  
eksploatuj qcych, 

b) zamykanie i zabezpieczanie punktow poboru wody w przypadku stwierdzenia 
nielegalnego korzystania, 

c) przebudowa systemu hydrant6w przeciwpoiarowych zlokalizowanych na terenach 
prywatnych (przy zagrodach) z urnieszczeniem ich w terenach dostqpnych 
w pasach drogowych. 

d) wprowadzanie technologii uzdatniania wody minimalizujqc iloSC zabieg6w 
technologicznych, 

e) prowadzenie akcji informacyjnej na temat sposobow racjonalnego zuzycia wody 
i plynqcych z tego korzyici . 

Malejqce zasoby wodne, niekorzystny bilans wodny dla Polski (Polska jest jednym z krajow 
europejskich o ujemnym bilansie wody nadajqcej siq do spozycia), wyrnuszajq rowniez na 
odbiorcach racjonalne korzystanie z zasob6w. 

6. Sposoby finansowania: 

Wymienione zadania planuje siq sfinansowaC z nastqpujqcych ir6del: 



a) budzetu gminy, 
b) poiyczek z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska, 
c) kredyt6w bankowych 
d) Srodk6w finansowych z Unii Europejskiej 
e) dochod6w Miejsko-Gminnego Zakladu Wodociqgowego 

7. Podsumowanie 

Przedmiotowa uchwala jest kolejnq okreilajqcq kierunki rozwoju urzqdzen wodociqgowych 
na terenie gminy Serock. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci wodociqgowej na lata 
201 1-2015 zostal okreilony w Uchwale Nr 38lVl2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
23 lutego 201 1 roku. Znaczna czqSC zadari wpisana zostala do realizacji w poszczeg6lnych 
uchwalach budzetowych gminy Miasto i Gmina Serock. 
Zadania inwestycyjne na okres obowiqzywania przedmiotowej uchwaly przedstawia poniisza 
A k l a -  - - - - - - - - - - - - 
Przedstawione ponizej zadania nie wyczerpujq caloici zagad~~~nia.NatKmlastokregl$q 
kierunki dzialania do roku 2020 wraz z podaniem szacunkowych koszt6w i ir6del 
finansowania. 



Tabela romoju i modernizacji gminnych unqdzen wodociqgowych w latach 2016-2020 
Lp I Nazwa zadania - zakres I Wart066 planowana w zl. I Zrodla fmansowania I 

2. Budowa wodociqgu w Serocku - oS 1000 lecia 29.151 10.000 
~ rodk i  Finansowe UE 

1. 

3. Budowa wodociqgu Borowa Gora - Jadwisin 44.280 200.000 650.000 

4. Budowa sieci magistrali wodociqgowej w Serocku ul. Tchorka, 67.650 0 
Zakroczymska, RzemieSlnicza, Koszykowa 

Tqczowa, Pogodna 

I I I I I I I 

Modernizacja i budowa stacji uzdatniania wody Serock-Nasielska 

~ rodk i  Finansowe UE 

201 6 rokiem 
138.990 690.000 1.000.000 500.000 1.500.000 500.000 Budiet Gminy 

Srodki Finansowe UE 




