
UCHWAŁA NR XLVII/408/2013
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 24 października 2013 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. na lata 2014-2016

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), Rada Miejska w Płońsku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. na lata 2014-2016 w brzmieniu załącznika do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku

Jolanta Anna Mikołajewska
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/408/2013

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 24 października 2013 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. na lata 2014-2016

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.” Plan powinien 
być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami 
zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

Plan spełniający powyższe warunki rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu 
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. na lata 2014-2016 jest zgodny z kierunkami rozwoju miasta 
określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk, z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk oraz ustaleniami zezwolenia wydanego 
temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku

Jolanta Anna Mikołajewska
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                                            PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

                                                   Przedsi ębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Pło ńsku Sp. z o.o. na lata 2014-2016. 

                                                                                        

Lp.  Nazwa zadania Planowane efekty UWAGI Termin 

realizacji 

(lata) 

Nakłady ogółem 

(w tyś. zł) 

Nakłady (w  ty ś. zł) w latach 

2014 2015 2016 

1 2 3  4 5 6   

1. Budowa instalacji wykorzystania 
gazu z fermentacji osadów 

(lokalizacja-teren Oczyszczalni 
Ścieków w gm. Płońsk-Poświętne) 

Ochrona powietrza ( redukcja emisji gazów: 
metanu, siarkowodoru, dwutlenku węgla), 
wykorzystanie gazu do produkcji ciepła 

technologicznego  
do podgrzewania osadu 

w komorze fermentacji a nadmiaru do 
ogrzewania obiektów Oczyszczalni i Sortowni  

Ze wzgl. na ograniczone 
możliwości finansowania 
inwestycji z pożyczki z 

WFOŚiGW w Warszawie , nie 
uzyskania środków finansowych 

z innych źródeł w tym 
programów unijnych oraz 

spadku wartości tzw. zielonych 
certyfikatów , zrezygnowano 

tymczasowo  
z budowy agregatu  

kogeneracyjnego i zastąpiono 
go kotłownią biogazową 

bez finansowania z budżetu 
Miasta 

 

rozpoczęta 
2013 r. 

zakończenie 
2014 r. 

kontynuacja 
planu na lata 
2011-2013 

4500 4200   

2. Wdrożenie technologii przeróbki 
osadów ściekowych 

pofermentacyjnych celem ich 
wykorzystania rolniczego- 

lokalizacja – teren Oczyszczalni 
Ścieków w gm. Płońsk -Poświętne 

Przetworzenie osadów ściekowych w stopniu 
umożliwiającym ich rolnicze wykorzystanie ze 
zmianą kwalifikacji osadu z odpadu na środek 
nawozowy certyfikowany przez Ministerstwo 

Rolnictwa.  

Spółka zamierzała wykonać 
instalacje do wapnowania 

osadów ale na rynku pojawiła 
się technologia tańsza oraz 

pozwalająca na bardziej 
wszechstronne wykorzystanie 

osadu w rolnictwie, dlatego 
przesunięto realizacje zadania z 

2013r. na 2014 ewentualnie 
2015 – zakończenie po 
uzyskaniu certyfikatu 

Ministerstwa Rolnictwa 
bez finansowania z budżetu 

Miasta  

rozpoczęcie 
2013 r. 

zakończenie 
2014 (2015) r. 
kontynuacja 
planu 2011-

2013 

1000  1000   

3. Przebudowa pompowni ścieków  
P-1 przy ul. Sienkiewicza 

Pompownia eksploatowana od 1981r. w bardzo 
trudnych warunkach, wymaga kompleksowej 

przebudowy aby mogła bezawaryjnie 
przepompowywać ścieki  w ilości ok. 1.2mln m3  

rocznie z terenu miasta do  Oczyszczalni 
Ścieków 

bez fin ansowania z bud żetu 
miasta  

rozpoczęcie 
2015 r. 

zakończenie 
2016 r. 

1500  500 1000 

4. Wymiana sieci kanalizacji 
sanitarnej 

1. Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w 
ul. Grunwaldzkiej – średnica Ø400mm, 

l=250m 
 
 
 

bez finansowania z budżetu 
Miasta 

2015 r. 400  400  

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/408/2013

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 24 października 2013 r.
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5. Wymiana sieci wodociągowej i 
przyłączy wodociągowych 

1. Wymiana wodociągu w ul. Mazowieckiej 
średnica Ø350mm, l=800m 

warunki realizacji: wymiana 
wodociągu w czasie 

wykonywania modernizacji ul. 
Mazowieckiej. 

bez finansowania z budżetu 
Miasta 

do końca  
2016 r. 

1200  1200  

6 Wykonanie połączenia wodociągów 
istniejących   

1. W ul. Towarowej i w ul. 1-go Maja 
średnica Ø150mm, l=400m 

2. W ul. Lipowej i w ul. Grunwaldzkiej 
średnica Ø100mm, l=100m 

bez finansowania z budżetu 
Miasta 

2016 r. 
 

2014 r. 

150 
 

50 

 
 

50 

 150 

                                                                                                                                            RAZEM:  8800 5250 2100 1150 
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Uzasadnienie. 

Spółka przedstawia do zatwierdzenia PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ 

WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2014-2016 w zakresie wynikającym 

z potrzeb oraz możliwości ich sfinansowania bez korzystania ze środków Budżetu Miasta. 

 
1. Pozycja nr 1. Budowa instalacji wykorzystania gazu z fermentacji osadów (lokalizacja 

- teren Oczyszczalni Ścieków w gm. Płońsk-Poświętne). 

Inwestycja ograniczająca emisję odorów będących przyczyna skarg mieszkańców 

osiedla Poświętne oraz przygotowania osadów do dalszego przerobu celem ich 

zagospodarowania w rolnictwie. 

Finansowanie: 3800 tyś. zł – pożyczka z WFOŚiGW, pozostała część - środki własne 

Spółki. 

   

2. Pozycja nr 2. Wdrożenie technologii przeróbki osadów ściekowych 

pofermentacyjnych celem ich wykorzystania rolniczego (lokalizacja – teren 

Oczyszczalni Ścieków w gm. Płońsk – Poświętne). 

Inwestycja ograniczająca emisję odorów z osadów pofermentacyjnych gromadzonych 

na terenie oczyszczalni oraz umożliwiająca ich bezpieczne wykorzystywanie  

w rolnictwie jako produkt nawozowy a nie odpad. 

Finansowanie: środki własne Spółki. 

 

3. Pozycja nr 3. Przebudowa Pompowni Ścieków P-1. 

Inwestycja niezbędna dla odbioru i przetłaczania ścieków z miasta do Oczyszczalni 

Ścieków przy zachowaniu ciągłości pracy obiektu istniejącego w czasie realizacji 

inwestycji. 

Finansowanie: środki własne Spółki.  

Spółka wystąpi o dofinansowanie jeżeli pojawią się możliwości w programach 

MJWPU lub WFOŚiGW. 
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4. Pozycja nr 4. Kanalizację sanitarną w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Placu 15-go 

Sierpnia do ul. Jędrzejewicza wykonano na początku lat 70-tych ubiegłego wieku z rur 

betonowych zwykłych bez stosowania kielichów. Kanalizacja po wielu latach 

eksploatacji i prowadzeniu trudnych, agresywnych dla betonu ścieków 

przemysłowych (z Dzielnicy przemysłowej), wymaga wymiany na nowe rury 

kamionkowe lub z twardego PVC. 

Finansowanie: środki własne Spółki. 

 

5. Pozycja nr 5. Wodociąg w ul. Mazowieckiej jest wykonany z rur azbestowo-

cementowych, które należy stopniowo wymieniać. 

Finansowanie: środki własne Spółki.  

Spółka wystąpi o dofinansowanie jeżeli pojawią się możliwości w programach 

MJWPU lub WFOŚiGW. 

 

6. Pozycja nr 6. Połączenie wodociągów istniejących ma za zadanie polepszenie 

zaopatrzenia w wodę: 

1. Całego miasta w przypadku uszkodzenia podstawowego zasilenia w ul. Płockiej. 

2. Obszaru pomiędzy ul. Grunwaldzka, Sienkiewicza i obwodnicą Płońska (drogą   

nr 7). 

Finansowanie: środki własne Spółki. 

 

Dla każdej z podanych inwestycji (poza poz. nr 1, na którą Spółka otrzymała powiadomienie 

o przyznaniu pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie), Spółka będzie występowała  

o dofinansowanie ze środków zewnętrznych jeżeli pojawia się takie możliwości  

w programach ogłaszanych przez jednostki dofinansowujące.  

 

Id: 4D8E2173-195A-4911-A5BE-D0E4E7B86A5B. Podpisany Strona 6




