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I. WSTĘP  
 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2022 – 2025 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.  

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn.zm.). 

 

Gmina Tczów, której zadaniem jest m.in. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, realizuje je od 1995 r. 

 

Według stanu na dzień 1 sierpnia 2022 r. łączna ilość czynnych odbiorców wody wynosi 

1347 szt., natomiast dostawców ścieków wynosi 774 szt. 

 

Powyższy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych w Gminie Tczów na lata 2022 – 2025” został opracowany zgodnie 

z art. 21  ust. 1 – 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. uwzględnia aktualne uwarunkowania zarówno techniczne, 

jak i ekonomiczne. Niniejszy plan zawiera: 

− planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych, 

− przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach, 

− przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

− nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

− sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

 

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH 
 

1. Urząd Gminy Tczów jako komórka zajmująca się gospodarką wodociągowo 

- kanalizacyjną prowadzi działalność w zakresie: 

−  budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

− budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, 

− wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci, 

− poboru z ujęć, uzdatniania wody na cele spożywcze, 

− stałego monitoringu jakości wody sieci wodociągowej, 

− odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

− utrzymania i eksploatacji: oczyszczalni ścieków w Tczowie, urządzań zaopatrzenia  

            w   wodę i urządzeń kanalizacyjnych, 

− usuwania awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

− pobierania i rozliczania opłat za wodę i ścieki według cen ujętych w taryfie, 

− korespondencji z odbiorcami wody, dostawcami ścieków oraz instytucjami, 

− kontroli realizacji umów. 

  



 
 

4 
 

2. Planowany zakres usług wodociągowych: 

− ujmowanie wody za pomocą 2 studni głębinowych zlokalizowanych w Tczowie, 

− uzdatnianie wody ujmowanej w zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody Tczów 

o wydajności 1400 m3/dobę, 

− dostarczanie produkowanej wody poprzez sieć rozdzielczą i przyłącza 

wodociągowe do odbiorców, 

− okresowe rozliczanie i pobór opłat od odbiorców, 

− bieżąca kontrola, wymiana bądź naprawa urządzeń i armatury wodociągowej, 

hydrantów, zasuw sieciowych, zasuw na przyłączeniach. 

 

3. Planowany zakres usług kanalizacyjnych: 

− odprowadzanie ścieków bytowo – gospodarczych istniejącym systemem 

kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Tczowie, 

− oczyszczanie ścieków bytowo – gospodarczych z indywidualnych gospodarstw 

domowych i jednostek organizacyjnych gminy Tczów, 

− utylizacja powstających w oczyszczalni ścieków w Tczowie osadów ściekowych 

i skratek, 

− okresowe rozliczanie i pobór opłat od dostawców. 

 

4. Gmina prowadzi działalność w zakresie dostarczania wody na terenie wsi: Bartodzieje, 

Borki, Brzezinki Nowe, Brzezinki Stare, Janów, Józefów, Kazimierzów, Lucin, 

Podzakrzówek, Rawica Józefatka, Rawica Kolonia,  Rawica Nowa, Rawica Stara, Tczów, 

Tynica, Wilczy Ług, Wincentów. Natomiast działalność w zakresie odprowadzania 

ścieków na terenie wsi: Bartodzieje, Borki, Brzezinki Nowe, Brzezinki Stare, 

Kazimierzów, Rawica Józefatka, Rawica Kolonia, Rawica Nowa, Rawica Stara, Tczów, 

Wilczy Ług, Wincentów, Podzakrzówek. 
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III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE 

W POSZCZEGÓLNYCH  LATACH 
 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość zadania 
[zł] 

Planowane nakłady w latach [w zł] 

2022 2023 2024 2025 

1. 

Budowa kanalizacji 
ciśnieniowej wraz z 
przyłączami w 
miejscowości 
Podzakrzówek oraz 
dodatkowych 
przyłączy kanalizacji 
sanitarnej na terenie 
Gminy Tczów  

2.811.248,75  2.811.248,75     

2. 

Budowa kanalizacji 
ciśnieniowej wraz z 
przyłączami w 
miejscowości Janów, 
Józefów, Lucin  

10.786.552,00 104.000,00 533.820,00 6.816.734,80  3.331.997,20 

3. 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej 
na terenie Gminy 
Tczów wraz z 
modernizacją 
oczyszczalni ścieków              

5.259.040,00 59.040,00 2.600.000,00 2.600.000,00  

4. 

Budowa sieci 
wodociągowej w 
miejscowości Julianów 
wraz z dokumentacją    

180.000,00 180.000,00    

5. 

Budowa sieci 
wodociągowej wraz z 
przyłączami 
indywidualnymi w 
obrębie Podzakrzówek 
(Scyna)    

120.000,00 120.000,00    

6. 
Koszty utrzymania i 
usługi sieci 
wodociągowej  

1.297.824,20  318.000,00 324.360,00 330.847,20  324.617,00 

7. 
Koszty utrzymania i 
usługi kanalizacji 
ciśnieniowej  

2.398.775,85 582.000,00 593.640,00 605.512,80 617.623,05 

Razem: 22.853.440,80 
 
4.174.288,75 
 

 
4.051.820,00 
 

 
10.353.094,80 
 

4.274.237,25 
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IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ 

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
 

1. Kluczowe przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji zużycia wody: 

− kalibracja i legalizacja urządzeń pomiarowych wody surowej uzdatnionej  

na sieci, jak i w przyłączeniach wodociągowych, 

− zmniejszenie zużycia wody na potrzeby technologiczne i dalsze obniżanie strat 

wody, 

− kontrola dostępu do sieci wodociągowej poprzez hydranty przeciwpożarowe, 

− przeprowadzanie systematycznych przeglądów stanu technicznego urządzeń 

wodociągowych zainstalowanych na sieci, t.j.: hydranty, zasuwy itd. 

 

2. Kluczowe  przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji wprowadzanych do kanalizacji 

sanitarnej ścieków: 

− kontrole u odbiorców, wykrywanie nielegalnych podłączeń i nielegalnego 

wprowadzania do kanalizacji ścieków, 

− przeprowadzanie systematycznych przeglądów stanu technicznego urządzeń 

kanalizacyjnych – kanałów i studzienek, mających na celu wykrywanie 

ewentualnych przecieków do kanałów i nielegalnych podłączeń.  

V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 
 

1. Nakłady inwestycyjne planowane w zakresie usług wodociągowych: 

− 2022 r. – 618.000,00, 

− 2023 r. – 324.360,00, 

− 2024 r. – 330.847,20,  

− 2025 r. – 324.617,00. 

 

2. Nakłady inwestycyjne planowane w zakresie usług kanalizacyjnych: 

− 2022 r. –  3.556.288,75, 

− 2023 r. –   3.727.460,00, 

− 2024 r. –  10.022.247,60, 

− 2025 r. –    3.949.620,25.  

 

VI. SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI 
 

Gmina Tczów powyższe inwestycje sfinansuje ze środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 
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środków własnych, zaciągniętych pożyczek i obligacji. Gmina Tczów posiada zdolność  

do uzyskania i spłaty zaplanowanych zobowiązań. 

 

 

Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy Tczów 

Katarzyna Gleguła 

 


