
UCHWAŁA NR xxliln67l21
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 23 marca}D}lr.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozrvoju IJrządzeń

Wodociągowo - Kanalizacyj nych

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2OOh. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniuścieków (Dz.U. z2O2O t. poz.2028) Rada

Gminy Bartniczka uchwala co następuje:

$1. Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju ModernizacjilJrządzeń Wodociągowych i
Kanalizacyjnych na lata2021 - z)zs,będących w posiadaniu Gminy Bartniczka' stanowiący

załączntk do niniej szej uchwały.

$2. Wykonanie uchwały powierzasię Wójtowi Gminy.

$3. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia

P rzew odniflący Rady Gminy

//,//
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Uzasadnienie

Stosovmie do art. 2I ust.1 i 5 ustawy z dnia J częrwca 2OO1r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. IJ. z 2020 r.

poz.2028) plan podlegazatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy .

Przedmiotowy plan opracowany została zgodnie z zasadarni o których mowa w art.

21 ustawy. punkt 1,2 i 3 w sprawie opracowania wieloletniego planu rozwoju i modemizacji

urządzeń wodociągowych ikanalizacyjnych, który stanowić będzie załącznik do wniosku o

zatliterdzenie taryf, oraz warunków rozliczen za zbiorowe zaopattzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków (Dz. U. z2020r. poz.20Ż8).

Plan został zaopiniowany pozytyvnie Zarządzeniem NrI2l21 Wójta Gminy

Bartniczka z dnia 09 marca 202Ir. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 punkt 4. (Dz.
U.2020r. poz. Ż028).
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Załączn1k do Uchwały Nr XXIII/16712l
Rady Gminy Bartniczka
zdnia23 marca2027r.

Plan rozwoju i modernizacji

urządzefi wodociągowych i kanalizacyj nych

na lata 2021 - 2025

WPROWADZENIE

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków gmina Bartniczka realizuje na swoim terenie w oparciu o majątek będący w jej
posiadaniu, samodzielnie poprzez vrząd gminy. obowiązek opracowania planu nakłada
ustawa z dnia 7 czerwca 200k. o zbiorowym zaopatrzentu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2O2Or', poz. 2028). Jest on podstawą działalności
inwestycyj nej oraz elementem kształtowania taryf.

Niniejszy plan rozwoju i modemizacji urządzen wodociągolvych i kanalizacvjnych
obejmuje okres pięciu lat od 202I do 2025 roku. Plan ma charakter otwarty i moze być
sukcesywnie uzupełniany lub korygowany. Dotyczy to zmian rzeczovłychjak i kosŻowych,
których nie mozna było przewidzieć. Zgodnie Z wymogami ustawy, plan ten obejmuje
następ uj ąc e zagadnienia:
1) planowany zakres usług wodno _kanalizacyjnych,
2) przedsięwzięcia rozwojowe - modernizacyjne w poszczególnych latach wtaz Z nakładami
inwestycyjnymi i załoŻenia co do sposobu finansowania inwestycji,
3 ) przedsięwzięcia racjonalizuj ące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

1. Planowany zakres
w latach 2021 - 2025.

usług wodociągowo kanalizacyjnych

Gmina Bartniczka prowadzi działalnośÓ, której przedmiotem jest:
a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:
- ujmowarriu wody za pomocą 5 studni głębinowych na ujęciu wody w Grązawach i

Radoszkach,
- uzdatnianiu wody ujmowanej na ujęciu wody w GrąŻawach i Radoszkach na dwóch

stacjach uzdatniaria w procesach odŻelaziania i usuwania manganu z wody popruęz
napowietrzanie i filtrację na filtrach zamkniętych oraz mozliwość chlorowanie w
przypadku zaistnienia zagroŻei bakteriologicznych

- zakup hurtowy wody,
- dostarczaniu produkowanej wody i zakupionej, sieciami do odbiorców zbiorowych i

indywidualnych.
- zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo -

gospodarczych i przemysłowych systemem kanalizacj i sanitamej,
- oczyszczanie ścieków w procesach mechanicznych i biologicznych.

Gmina prowadzi działalnośc na terenie całej gminy. Realizacja zadan odbywa się na
podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji:

- na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w GrąŻawach -1oŚ.ozz:-
U06),



- y' 9^obór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Radoszkach
os.6341.42.20r4)

- 
:?"*P-rowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - 2024 r.
(os.6341 .78.2024),

W celu pełnego zabezpieczenia dostaw wody i odbioru ścieków gmina obok szereguurządzen
i obiektów technolo gi czny ch po siada następuj ący sprzęt specj alistyczny :- koparka wielofunkcyjna JCB - 1 szt.

- przewoźny agregatprądotwórczy naujęciu wody w Grązawach- wóz asenizacyjny PN - 50
- ciągnik New Holland TDS 75

a ponadto zbiorniki retencyjne na kaŻdym z ujęó o poj emności 200m3

Planowany poziom usług wodociągowo _ kanalizacyjnychw latach 2O2O - 2025 przedstawia
poniŻszatabela:

Tabela Nr 1

Lp. Rodzaj usługi Ilośó w roku
Ż02l 2022 2023 20Ż4 2025

I Budowa nowego uięcia wody
2. Wymiana niesprawnych hydrantów

(w szt). 5 5 5 5 5

J. Budowa paneli fotowoltaic zny ch 4Okw
4. Wymiana starych przyłączy wodo

91ągowych
10 10 l0 10 10

5. Naprawa i legalizacja wodomierzy
które utraciły legalizacię (w szt.) 100 100

6. Zakup wody w tyś . mj 73,7 13,7 73,7 13,7 13,7
7. Czy szczenie kanalizacj i sanitarnej

sprzętem specialistycznym (w km)
a
J

aJ J ĄJ J

8. Czy szczenie studzi enek
kanalizacyjnych (w sŹ.) 20 20 20 20 20

9. Wykonywanie analiz laboratoryj nych
(ilość analiz): 20 20 20 20 20

Założone w powyzszej tabeli
czynników zevłnętrznych tj. rozwój
laboratoryjnych itp.

wielkości mają charakter prognozy i zaleŻągłównie od
budownictwa, ilości z|ecen na wykonanie analiz

Ż. Plan przedsięwzięć rorwojowo _ modernizacyjnych w latach 2021_2025
wraz z nakładami inwesĘcyjnymi w poszczególnych latach

Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru
ścieków na terenie gminy poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej ikanalizacyjne1,
wprowadzenie nowych technologii, modemizowanie istniejących obieiitów i budo*ę 

''oń.góujęcia wody ze względu na zróżnicowanie terenu gminy' aby w ten sposób ,up.*rrie
odpowiednie ilości i odpowiednie ciśnienie w najdai''y.t' miójscowosciach Gminy itp.
Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobioreów lub tez poprró,
podwyższenie jakoŚci i ciągłości usług, zwiększyc poziom zadowolenia odbiorców.



2.1' |Jrządzenia wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane przez gminę
Bartniczka.

1) Ujęciawody:
o Podstawowe dia gminy ujęcie wody w Grążawach eksploatowane z trzech studni

głębinowych, połozone jest na terenie gminy Bartniczka.
Zgodnie z pozwo\eniem wodno-prawnym na pobór wód dla ujęcia w Grążawach .

Maksymalny pobór wody *yno'i 68,0 m3lh, zaś średni 850,0 m3/d. U.jęcie stanowi

zespół obiektów technologicznych tj. studnie głębinowe, stacje uzdatnianiawody z

filtiami zamkniętymi, zbńrniki retóncyjne o poj..nności 150m,3 stacja pomp, oraz

inne obiekty tow arzy szące.
. Mniejsze ujęcie wody w Radoszkach obsługuje północno _ wschodnią część gminy .

Pobói wód następuje zapomocą dwóch studni głębinowych. Zgodnie z pozwoleniem

wodno-prawnym na pobór wód dla ujęcia w Radoszkach' Maksymalny pobór wody

wynosi 30 
-m3lh,'zaś 

średni I23 -3/d. Ujęcie stanowi zespół obiektów
technologicznych tj. 2 studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody z agregatem

ciśnieniowym i 3 filtry ciśnieniowe. Pozostałe obiekty towarzyszące tj. stacja PomP,
chlorownia i dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 50 m' na wodę uzdatnioną.

Gmina prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej, na który składa się ciągła kontrola
j ako Ści po d względem fizyko -chemicznym i organoleptycznym or az bakterioio gicznym.

Pozwala to zapewnić wymaganą skutecznośó procesów uzdatniania oraz utrzymać na

optymalnym poziomie j akość produkowanej wody.

Wybrane wskźniki jakości wody odniesione do aktualnych wytycznych zawieratabęIanr 2.

Tabela nr 2

Zapotrzebowanie na wodę uzupełniane 1estprzezzakup wody z Gminy Brodnica i Gminy

Górzno. Woda tazas1|amieszkńców Gminy Bartniczka mieszkających na obszarach gminy

przy\egających do wodociągów gminy Górzno i Brodnica.

2) Sieó wodociągowa
km,

-łącznadługośó eksploatowanej sieci głównej wynosi blisko 131

WskaŹnik fiednostka)

WartoŚó wskaŹnika dla wody
uzdatnionej

(dane zaI półrocze 2014 t.)
obowiązująca nolTna

Odczyn (pH)
Przewodnośó (ps/cm 200C)
Azotany (mg/dm')
Azotyny (mgldm3)
Amonotłry jon (mg/dm3)
Że|azoog. 1mg/d^m3)
Mangan 1mg/dmj)
Chlorki (mg/dm')
Bakterie gr. coli (jtk/100m1)

Escherichia coli (itk/l 00ml)
Liczba paciorkowcow kałowych
w 100ml wody metoda filtracji
membranowei

7,1
518
<5,0
<0,20
<0,10
<50
<10

<0,05

0
0

0

6,5-9,5
2s00

50
0,5
0,5

do0,200
do50
0,30

0
0

0

. Długośćprzyłączywodociągowych prowadzące do budynków wynosi około 30 km'



Celem zapewnienia w ptzypadkach awarii prawidłowej dostawy wody podilości i ciśnienia 
'ige u.z9'róń;i#;:"suwy umozliwiające pobór wodyrvodociągów w zaleŻnoi.i 

"d;#z-J iRaaszki, Grązawy).Ponadto na sieci zainstalowany.f, i-*,''- 365 hydrantów p.poż. ro so ń-j
:l 

ffi;Ptiząryl!ą - łączna długość eksploatowanej sieci wraz z ptzyłączami wynosi

' il'.J#Tffi,. fl*'"x1?il,*Tli]ffi.i#;:J-. 46 przepompowni ścieków
ukształtowani. unińoztń;il;'ll.i:"' r'łI#u 

o''''zczalnię zterenów, których

4) ocąvszczalnia ścieków _ odbiera_ścieki dopływając e z częściterenu wsi 
'Bartniczka,

Radoszki' zd'oj"' Gutow", G';;;*y ,Łaszewl,Ja#ębie r".".*",'Ńo'. Swierczyny,:'H:''j"T,ffi'll',j:x. J"T""'*' po:uriińi aśenizacyj'y.i' a" stacji zlewnej
przemysło*y.i' *";':' "k ^uv4.szczaln| 

W dopływającyci j"i.t".i udziaŁ ścieków

oczyszczanie ścieków prowadzone jest w następującej technologii:

*":#;i:Tfi ffi ilT}"ifff;*:rlT$:f e##vmechanicznazjednorazowymi- biologiczna, komora rń.no.y:'u ź oJJ"- "",ry*y^i 
staw sedymentacyjny dogromadzenia osadu nadmierneg", a?ń''y 

"r^i-łJiJ":ania polega przepiywieścieków zosadników wstępnych p"" łń)'' b;]'dtń" ńo1*'"n._ tuń.ni.# iupunym, ściekipo złożu biologicznym g'u*i,u.u"ie wpływaj ,'iu 
'osadniki wtórne stąa oapływujączęściowo do środow-i't'u iutomiaśi a"*u .ręlJ?"rTa".ni powraca do dalszej obróbki.o Projektowana maksymalna przepustowość oczys zczalruścieków wynosi 500 m3ld. co

:ru*r::rosi4*niecie i ".t"u'i'";;;";7 fisokim p"ri;.i;^ rtopnia redukcji

""J:S':nX"ll*tuut"iki 
redukcj i zanieczvszczenzestawiono w tabeli nr 3 (dane za202o r.

Tabela nr 3

względem
z roŻnych

2.2. Plan
w latach ł;;;!W:ięć rozwoj owo _ m o d erniza cyj nych Gminy Ba rtniczka

WskaŹniki
Stopień reaukcii w%zawiesina ogólna-

BZTs

::"''*łl,]''JJu'#"::'""x',3*łrw,"'?"'"*i:1;i:,1]nwestycyjn 
e i podziałśrodków na ich

spowodowanym biezącymi,.,i.p.r.#ij*ł''-'o"iiffi"ll-' ulegają często zmianom
Konieczność vwcześniej'łeł^i^i'?JłT#;il''ł:'ł,':'T#xi'.J'x1$'ffijfi 

:11';:;ffi 'Hi:'l:



sieci, zmian w planach budowy lub remontów ulic otaz ze zmiany gospodarowania lub
użytkowania terenów juŻ uzbtojonych. Rzeczory zakres planu wynika ń.ii. , informacji na
temat stanu technlczne-go urządzen wod-kan, doświadczenia wynik ające z wielo-letniej
eksploatacji tych urządzeń oraz z założeninwestycyjno - modernizicyjnyci'

Plan przedsięwzięć rozwojowo - modernizacyjnych moze być tóiygo*any w przypadku
zmian rzeczowch, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką kóniecznoś ć (z'godnie z
art.24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego naleŻy załączasplan w wersji zaktua|izowanej).W tabeli nr 4 zestawiono rzęczory i czasowy zakrei przedsięwzięó rozwojowó' -
m o dern izac yj nyc h ur ządzen wo d o c i ąg o v\rych i kanaltzacyj ny ch

Tabela nr 4

Ln. Zadanie rozwojowo-
modernizacyjne

Nakładv w roku w tys. zł UWAGI
2021 2022 2023 2024 2025

I z J 4 5 6 7 8

I U rządzenia wodocią gowe
1 U zbt aj anie nowych działek

budowlanych i wymiana starych
P rzyłączy wodociągowych

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

2 Wymiana niesprawnych
hydrantów

)5 )\ )5 )5 )5
ĄJ Naprawa ilegalizacja

wodornierzy które utraciły leg. 20,0 20,0

4 Planowany zakup wody 29,0 29,0 28,0 28,0 28,0
5 Wykonyw anie analiz wo dv 7,0 7,0 7,0 7,0 J,0

Razem Wodociąg 53,5 73,5 52,5 72,,5 52,5

il U rządzenia kanalizacyi ne
1 Modernizacj a przepompowni

ścieków 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2 Budowa fotowoltaidów 120,00 0 0 0 0
J Moilerni za cj a o czy szczalni

ścieków 0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Czy szczenie studzi enek
kanalizacyjnych i sieci
kanalizacyinei

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

5 Naprawa i regeneracja pomp w
przepompowniach na terenie
Gminy Bartniczka

20,0 20,0 20,0 Ż0,0 20,0

6 Wykonyłv anie ana|iz ści eków 7,0 7,0 7O 7,0 7,0
Razem Kanalizacja 169,00 49,00 49,00 49,00 49,00
Razem (I + II) 222,5 122.5 101,5 121,5 101.5



2.3 Finansowanie inwestycji

Zadania ujęte w wieloletnim planie rozwoju i modernizacjt urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych będą finansowane głównie ze środków budzetu gminy przy współldziaIe
środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i inne
zewnętrzne źródła finansowania. o ostatecznej wysokości i żrodłach finansowania
decydować będzie Rada Gminy podejmując coroczne uchwały budzetowe.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie
ścieków

Gmina od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie nlŻycia wody i
wprowadzania ścieków.
Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przęz Gminę w zakresie racjonalizac1i zuŻycia
wody to:

- wymiana wodomierzy głownych połączona z przeróbką podejśó wodomierzowych na
średnicę odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody w obiekcię,

- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy lega|izacyjne,
- stały monitoring sieci i wymiana starych hydrantów i zasuw
- kontrole kanalizacji pod kątem sprawdzenia czy nie ma włączen systemów

odwodnieniowych oraz rynien dachowych do systemó w knlalizacyj nych .

- zwiększenie kontroli jakości ścieków pod względem ładunku zanieczyszczeil
dopływaj ących do oczy szczalni ścieków.

PowyŻszy plan został opracov/any zgodnie z art. 2I ust. 1 _ 3 ustawy z dnia
J czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. 22020r. poz. 2028).
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