
UCHWAŁA NR 176/XXVIII/2020 
RADY GMINY POPÓW 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Gminy Popów na lata 2021-2023” 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz.713, 1378) w związku z art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028), Rada Gminy Popów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się: „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Gminy Popów na lata 2021-2023”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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Załącznik do uchwały Nr 176/XXVIII/2020 

Rady Gminy Popów 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy 
Popów na lata 2021-2023 

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został 
opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7 czerwca  2001 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 2028). 

Zakres tematyczny Planu zgodnie z art. 21 ust 2 ustawy określa w szczególności: 

1) planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych, 

2) przedsięwzięcia rozwojowo -modernizacyjne w poszczególnych latach, 

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych obejmuje 
zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji: 

·urządzeń wodociągowych, 

·urządzeń kanalizacyjnych. 

3. Niniejszy Plan obejmuje okres 3 lat  tj. od 2021 do 2023 roku. Plan ma charakter otwarty i może być 
sukcesywnie uzupełniany i korygowany w zależności od bieżącej sytuacji. Dotyczyć to może zwłaszcza zmian 
rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na 
ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. 

4. Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie 
krajowych wymogów (krajowe  ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej uwzględniają 
wymogi UE). 

Podstawowymi celami w ramach realizacji zadań są: 

·stała poprawa jakości dostarczanej wody pitnej, 

·modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, 

·rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Popów, 

·oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

·poprawa oddziaływania na środowisko naturalne. 

5. Przewidywane efekty planu 

W wyniku działań inwestycyjnych planuje się osiągnąć: 

·utrzymanie ciągłości dostaw wody pitnej i odbioru ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz 
zapewnienie niezawodności działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, 

·zmniejszenie strat wody, 

·wzrost długości sieci wodociągowej, 

·zmniejszenie ilości awarii wodociągowych, 

·wzrost długości sieci kanalizacyjnej, 

·zmniejszenie ilości awarii kanalizacyjnych, 
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·wzrost ilości mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. 

6. Sposoby finansowanie planowanych inwestycji. 

Zakłada się, że wydatki przewidziane w niniejszym planie będą finansowane w głównej mierze ze środków 
pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Środki własne będą pochodzić z odpisów amortyzacyjnych. W zakresie 
wykorzystania środków pomocowych zakłada się złożenie wniosków o dotację z : 

·Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 

·Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

·Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

7. Przedsięwzięcia rozwojowo -modernizacyjne  planowane do realizacji w latach 2021 – 2023 

Plan inwestycji na rok 2021 :  

Lp. Przedsięwzięcia rozwojowo – 
modernizacyjne 

Cel Przewidywany 
wartość zadania 

Źródło finansowania 

 
1. 

 
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Więcki ul. 
Słoneczna 

Zwiększenie 
dostępności usług na 

terenie 
 Gminy Popów 

 
2.424.167,76 zł 

PROW  
1.254.063,00 zł. 

2.  Modernizacja przepompowni w 
Dąbrówce  

Poprawa stanu 
technicznego obiektu. 

15.000,00 zł. Gmina Popów 

3. Modernizacja przepompowni w 
Popowie ul. Pajęczańska  

Poprawa stanu 
technicznego obiektu 

50.000,00 zł. Gmina Popów 

Plan inwestycji na rok 2022 :  

Lp. Przedsięwzięcia rozwojowo – 
modernizacyjne 

Cel Przewidywany 
wartość zadania 

Źródło finansowania 

1.  Modernizacja przepompowni w 
Zawadach  ul. Makuszyńskiego 

Poprawa stanu 
technicznego obiektu. 

60.000,00 zł. Gmina Popów 

2. Budowa sieci wodociągowej oraz 
kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do 
granic posesji w ul. 
Wołodyjowskiego w  
m. Popów 

Zwiększenie 
dostępności usług na 

terenie  
Gminy Popów 

 
500.000,00 zł. 

 
PROW/WFOŚiGW 

Plan inwestycji na rok 2023 :  

Lp. Przedsięwzięcia rozwojowo – 
modernizacyjne 

Cel Przewidywany 
wartość zadania 

Źródło finansowania 

 
1. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w miejscowości 
Kamieńszczyzna i Rębielice 
Królewskie, gm. Popów”  

Zwiększenie 
dostępności usług na 

terenie 
 Gminy Popów 

 
4.000.000,00 zł. 

 
RPO / PROW 

 
2. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Popowie 

Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w 

gminie Popów  

 
1.500.000,00 zł. 

 
WFOŚiGW 

3.  Przebudowa wodociągu w 
Zawadach ul. Wypoczynkowa i ul. 
Kolejowa 

Poprawa stanu 
technicznego obiektu. 

400. 000,00 zł. Gmina Popów 

4. Modernizacja przepompowni w 
Popowie ul. Rzeczna 

Poprawa stanu 
technicznego obiektu 

Poprawa stanu 
technicznego obiektu 

Gmina Popów 

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w miejscowości 
Wąsosz Górny  

Zwiększenie 
dostępności usług na 

terenie 
 Gminy Popów 

 
1.000.000,00 zł.  

 
RPO / PROW 
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