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ZARZĄDZENIE NR 12121

wÓrrł GMINY BARTNICZKA
z dnia 09 marca 2021r

w sprawie zaopiniowania wieloletniego Planu rozwoju i modernizaejiarządzeń

wodociągorvych i kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dniaT czerwca[[Oh.o zbiorowy mzaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzartill' ścieków (Dz. U. 2020'poz.2028) stwierdzam ze:

$1.1. Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzefi wodociągolvych i

kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami

miejscowych planów zagospodarowania przestrzerurego i wieloletnią prognozą finansową

gminy.

2. PIan został opracowany zgodnie z art. 21 ust. I, 2 i 3 ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzantl ścieków i jest niezbędnym elementem do

ustalenia taryf (plan w załączeniu).
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Zarządzenie wchodziw Życie z dniem podpisania.



Plan rozwoju i modernizacji

urządzefi wodociągowych i kanalizacyj nych

na lata 2021, -2025

WPROWADZBNIE

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścięków
gmina Bartniczka realizuje na swoim terenie w oparciu o majątek będący w jej posiadaniu,
samodzielnie poglrzez wząd gminy. obowiązek opracowania planu nakłada ustawa z dtia 7

czerwca2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z
2020r., poz. 2028). Jest on podstawą działalności inwestycyjnej oraz elementem ksztahowania
taryf.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzen wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje
okres pięciu lat od 202I do 2025 roku. Plan ma charakter otwarty i możę być sukcesywnie
uzupełniany lub korygowany. Dotyczy to zmiarl Tzeczorych jak i kosztowych, których nie mozna
było przewidzieÓ. Zgodnie Z wymogami ustawy, plan ten obejmuje następujące zagadnienia
1) planowany zakres usług wodno -kanalizacyjnych,
2) przedsięwzięcia rozwojowe _ modemizacy1ne w poszczególnych latach wraz z nakładami
inwestycyjnymi i załoŻeniaco do sposobu finansowania inwestycji,
3 ) przedsięwzięciaracjonalizuj ące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

1. Planowany zakres usług wodociągowo
w latach 2o2t _ Ż025.

kanalizacyjnych

Gmina Bartniczka prowadzi działalność, której przedmiotem jest:

a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:
- ujmowaniu wody za pomocą 5 studni głębinowych na ujęciu wody w GrąŻawach i

Radoszkach,
- uzdatnianiu wody ujmowanej na ujęciu wody w GrEŻawach i Radoszkachna dwóch stacjach

uzdatniania w procesach odŻelaziania i usuwania manganu z wody poprzez napowietrzanie i
filtrację na filtrach zamkniętych oraz możliwośó chlorowanie w przypadku zaistnienia
zagr o Żefi b akteri o 1 o g iczny ch

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

indywidualnych.
- zbiorowe odprowadzarie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo

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

Gmina prowadzi działalność na terenie całej gminy. Realizacj a zadń odbywa się na podstawie

uzyskanych pozwoleń i decyzji:
- na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód
- -(oŚ.6223-I106)'
- na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód
- - os.634r.42.2014)
- na wprowadzanie oczyszczonych Ścieków do wód powierzchniowych -
- 2024 r. (05.6341.18.2024),

podziemnych w Grązawach .

podziemnych w Rados zkach



W celu pełnego zabezpieczenia dostaw wody i odbioru ścieków gmina obokobiektów technolo gi cziy chpo siada następuj ący sprzęt specj ali styczny :- koparka wielofuŃcyjna JCB _ 1 sŹ.- przewoźny agregatprądotwórczy naujęciu wody w Gtążawach- wóz asenizacyjny PN _ 50- ciągnik New Holland TDS 75
a ponadto zbiorniki retencyjne nakuzdym zujęćo pojemności 200m3

Planowany poziom usług wodociągowo _ kanalizacyjnych w latach 2020 -poniŻszatabela:

Tabela Nr I

laboratoryjnych itp.

tabeli wielkości rnają
rozwój budownictwa,

szelegu urządzen i

2025 przedstawia

prognozy i zaleŻą głównie od
zleceń na wykonanie analiz

Lp. Rodzaj usługi Ilość w roku
2021 Ż022 2023 2024 2025El,,lUqvvwćr rluwgt]U uJęcla wooy

2. Wymiana niesprawnych
hydrantów (w szt). 5 5 5 5 5

J.
4Okw

4. Yv yrrrrłilla snrycn ptzyłączy wodo
ctągowych t0 10 10 10 l0

5. l\ąI]fawa l rcganzacJa wodomierzy
ŁLótg--utrac!ły lega]izację (w szt.) r00 100

W 13,7
6.

13,7 13,7 t3.77. C zy szc zenie kanal iz-Ęi sanitarnej
sprzętem speci alistvc 7'nvm /rxl lrrn \ J a

-l
a
J aJ J

8. v L J n.Lw Lę rrlę s tuozleneK
kanalizacvinvch (w szr ) 20 20 20 20 20

9. vY Jrurrywanrc anahz
aboratoryjnych (ilo ść analiz): 20 20 20 20 20

Założone w powyzszej
czynników zewnętrznych tj.

charakter
ilości

2' Plan ilrzedsięwzięć ronłojowo - modernizacyjnych w latach 2021 _ 2025wraz z nakładami inwesĘcyjnymi w poszc r"gtiiyih latach

Plan obejmuje przedsięwzięcia 
1wiązane z usprawnieniem dostawy wody i odbioruścieków na terenie gminy poptzez rozbudowi i *1'.i*ę sieci rvodociągowej i kanalizacyjnej,wprowadzenie nowych technologii, modernizoń*i9 iffią.y"t'obiektówliudowę nowego ujęciawody ze względu ta zroŻnico*ńió terenu.gminy, aby w ten sposób zapewnić,odpowiednie ilości iodpowiednie ciśnienie w najdalszych mie;scowoŚciach 

'Gminy 
itp. P;;;s ięwzięcia te mogąwpłynąó na pozyskanie nowych usiugobi9'óoy l;; t.ż;"p rzez podwyŻszęniejakości i ciągłościusług, zwiększyć poziom zadówolenińdbiorców.

#rrr|"!ł3dzenia 
wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane przez gminę

1) Ujęcia wody:
o Podstawowe dl? gminy ujęcie wody 

. 
w GrąŻawach eksploatowane z ttzęch studnigłębinowych, połozone jest na terenie gminy g;;i"'Lu.



Zgodnie z poz:wo\eniem wodno-prawnym na pobór wód dla ujęcia w GrĘawach
Maksymalny pobór wody wynosi 68,0 mJłl, zaś średni 850,0 m3/d. Uięcie stanowi zespół
obiektów technologicznych tj. studnie głębinowe' stacje uzdatniania wody z filtrami
zamknięĘmi, zbiomiki retencyjne o pojemności 150m,3 stacja PomP, oraz inne obiekty
towarzyszące.

' Mniejsze ujęcie wody w Radoszkach obsługuje północno _ wschodnią część gminy . Pobór
wód następuje za pomocą dwóch studni głębinowych. Zgodnie z pozwoleniem wodno-
prawnym na pobór wód dla ujęcia w Radoszkach. Maksymalny pobór wody wynosi 30
m'lh, zaŚ średni I23 m'ld. Ujęcie stanowi zespoł 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 jakości
pod względem frzyko -chemi cznym i organoleptycznym oraz bakterio 1o gicznym.
Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania oraz utrzpać na optymalnym
poziomie jakość produkowanej wody.

Wybrane wskaŹniki j akości wody odniesione do aktualnych wytyczny ch zawieru tabela nr 2.
Tabela nr 2

Zapottzebowanie na wodę uzupełniane jestprzez zakup wody z Gminy Brodnica i Gminy Górzno.
Woda tazasilamieszkańców Gminy Bartniczka mieszkających na obszarach gminy przylegających
do wodociągów gminy Górzno i Brodnica.

2) Sieć wodociągowa _łącznadługość eksploatowanej sieci głównej wynosi blisko 131 km,
o Długość ptzyłączy wodociągolvych prowadzące do budynków wynosi około 30 km.
o Celem zapewnieniaw przypadkach awarii prawidłowej dostawy wody pod względem ilości

i ciśnienia sieó uzbrojona jest w zasuwy umozliwiające pobór wody z roŻnych wodociągów
w zależności od potrzeb ( Radszki, Grpawy).

o Ponadto na sieci zainstalowanych jest:
- 365 hydrantów p.poŻ' (o 80 mm)

3) Sieó kanalizacyjna - łączna długośó eksploatowanej sieci wraz Z przyłączarrti wynosi około
37krn, w tym:

Wskźnik fiednostka)
Wartośó wskaznika dla wody

uzdatnionej
(dane za I półrocze 20I 4 r.\

obowiązująca norna

Odczyn (pH)
Przewodność (ps/cm 200C)
Azotany (mg/drn')
Azotyny (mgldrn)
Amonowy jon (mg/dm3)
Że\azo og. (mg/dm3)
Mangan (mgldm3)
Chlorki (mgldm3)
Bakterie gr. coli (tk/l00m1)
Escherichia coli (tkl100m1)
Liczba paciorkowcow kałowych
w 100ml wo<ly metoda filtracji
membranowei

7,r
s18
<5,0

<0,20
<0,10
<50
<10

<0,05

0
0

0

6,5-9,5
2500
50
0,5
0,5

doO,200
do50
0,30

0

0

0



' W systemie kanalizacji sanitamej pracuje 46 przepompowni ścieków. Przepompownie tegwarantują dopływ ścieków na o"ryrr"rilnię z ierenów' tŁry.t' uksŻahowanieuniemozliwia grawitacyj ny spływ

4) ocz:lszcza|nia ściękow - odbiera ścięki dopływając e z częściterenu wsi Bartniczka, Radoszki,Zrdroje, Gutowo, Grązaw, Łaszewo, Jastrzęuie Komorowo, No*.- Ś;;;;;;il;'-"ffi.swierczyny, otaz dowozone pojazd,ani asenira"ylnrfl do stacji aewn ej zlokalizowanej naterenie oczyszczalni' W dopływających ścieka 
"n 

róriuł ścieków przemysłowych wynosi ok. 40%.

oczyszczartie ścieków prowadzone jest w następującej technologii:

- mechaniczna, piaskownik, sito,kanałow.e, lub kraty mech uiczna z jednoruzo}vymi workamido usuwaniazanieczyszczęństałych (skratki), 
----J

- biologiczna, komora fermentacyj na 
'z 

osadem czynnym i staw sedymentacyjny dogromadzenia osadu nadmiemego, 
$1i1zr etap oczys zczania polega przepływie ścieków zosadników wstępnych ptzez złoża biologiczn| *y1.łnion. kamieńeń łupanym, ścieki pozłożu biologicznym grawitacyjnie wpływiią nu o.ujnin wtórne skąd odpływają częściowo dośrodowiska natomiast denna cźęść zosadamipowraca do dalszej obróbki.

' Projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 500 m3ld. copozwala na osiągnięcie i ustabilizowanie iu wysokim poziomie stopnia redukcjizanieczyszczeń.

Podstawowe wskźniki redukcji zanieczyszczeń zestawiono w tabeli nr 3 (dane za 2020 r.średnio roczne):
Tabela nr 3

2'2' Plan" przedsięwzięć rozwojowo _ modernizacyjnych Gminy Bartniczka wlatach 2021 - ZLZl

Niniejszy plan przedstawia najwuŻniejszę zadania inwestycyjne i podział środków na ichrealizację' Doświadczenie pokazuje, ze.wiejoletnie pruny utegu;ą często zmianomspowodowanymbieŻącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami.
Konieczność wprowadzania do planu nowych zadańinwestycyjnych zamiennie do wcześniejzakładanych wynika najczęściej ze^zwiększo*i u**y;nosci pe*'ego 

"d.ir'i." 
;j;.;' ;i;';planach budowy lub remontow utic oraz ze 

.7miuny gorpodarowania lub użytkowania terenów juzuzbrojonych' Rzeczo-wy zakres planu wynika ..in. z informacji na temat stanu techniczne-gourządzefi wod-kan, doświadczenia wyni[aj ące z wielo-letniej eksploatacji tych lnządzen oraz zzałoŻeńinwestycyjno - modemizacyjnych 
__*J vtrvyrvqlavJl U

Plan przedsięwzięó rozwojowo - modemizacyjnych możebyó korygowany w przypadk uzmianrzeczoWch' kosztowych lub czasowych ,rusudnii]ąóych taką tóni..rn6s e ęgoani" z art.24 ust' 3ustawy do wniosku taryfowe go nalez'y załączać,plan'w wersji zaktuatizowffi.
W tabeli rn 4 zestawiono rzeczowy i ózasowy zakres przedsięwzięć rozwojbwo _ mode mizacyjnychur ządzen wo do c i ągo wyc h i kanalizacyj nyc h

Stopień redukcii w %zawiesina ogólna
BZT5
CWZT

96,6
96,0



Ln. Zadanie rozwojowo-
modernizacyjne

Nakłady w roku w tys. zl UWAGI
2021 2022 2023 2024 2025

Ż 3 4 5 6 7 8

T U rządzenia wodocią gowe
1 U zbr a1 arie nowych działek

budowlanych i wymiana starych
P r zyłączy wo dociągowych

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

2 Wymiana niesprawnych
hydrantów

)< )5 )\ )5 )5
a
J Naprawa i le galizacja wodomierzy

które utraciły leg. 20,0 20,0

4 Planowany zakup wody 29,0 29,0 28,0 28,0 28,0
5 Wyko nyw anię analiz wo dy 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Razem Wodociąg 53,5 73,5 52,5 7Ż,5 52r5

il U rządzenia kan alizacv i ne
I Modernizacj a przepompowni

ścieków 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2 Budowa fotowoltaidów 120,00 0 0 0 0
J Mo derniz a cj a o czy szczalni

ścieków 0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Czy szczenie studzienek
kanalizacyjnych i sieci
kanalizacyjnej

2,0 Ż,0 2,0 2,0 2,0

5 Naprawa i regeneracja pomp w
przepompowniach na terenie
Gminy Bartniczka

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

6 Wykonyw anie analiz ścieków 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Razer4 Kanalizacja 169,00 49,00 49,00 49,00 49,00
Razem 11 + il) 222.5 122,5 101.5 121.5 101,5

2.3 Finansowanie inwesĘcji

7adania ujęte w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzen wodociągo}vych i
kanalizacyjnych będą finansowane głównie ze środków budżetu gminy przy współudziaió sróatow
finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii EurĘe;s[i..j i-i'." zewnętrzne źródła
finansowania. o ostatecznej wysokości i źrodłach finansowania decydow ac będzie i{ada Gminy
podejmując coroczne uchwały budŻetowe.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zuĘciewody orazwprowadzanie ścieków

Gmina od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zuŻyciawody i wprowadzania
ścieków.
Najwazniejsze przedsięwzięcia zrealtzowarte przez Gminę w zakresie racjona\izacjt zuŻyciawody
to:

- wymiana wodomierzy głownych połączona z przeróbką podejśó wodomierzowych na
średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody w obiekcie )

5



- systematycztawymiana wodomierzy, które utraciły waŻnę cechy legalizacyjne,
- stały monitoring sieci i wymiana starych hydrantów i zasuw
- kontrole kanalizacji pod kątem sprawdzenia czy nie ma włączen systemów

odwodnięniowych oraz rynien dachowych do systemów kanalizacyjnych .

- zwiększenie kontroli jakości ścieków pod względem ładuŃu zanieczyszc7eit
dopływaj ących do oczy szcza|ni ścieków.

Powyższy plan został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1 - 3 ustawy z dnia
7 czerwca200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
22020r. po2.2028).


