
UCHWAŁA NR XXXVIII/313/2018
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2018-2021, będących w posiadaniu gminy Stanisławów

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 21 ust. 1-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zatwierdza się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2018-2021, będących w posiadaniu gminy Stanisławów w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/313/2018

Rady Gminy Stanisławów

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ 
KANALIZACYJNYCH NA LATA 2018-2021, BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY STANISŁAWÓW.

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu gminy Stanisławów wynika z zapisów ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1152).

Niniejszy plan obejmuje okres od 2018 do 2021 roku i może ulec zmianie w zależności od bieżącej sytuacji 
rzeczowej, ekonomicznej i czasowej, której nie można było przewidzieć.

1. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH NA TERENIE 
GMINY STANISŁAWÓW

Gmina Stanisławów prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków i jest w całości zwodociągowana. Na dzień 31.12.2017 r. do wodociągu publicznego 
przyłączonych było 29 miejscowości i wykonanych było 2529 przyłączy. Gmina Stanisławów odpowiedzialna jest 
również za odprowadzanie ścieków systemem kanalizacyjnym, gdzie oczyszczane są w Oczyszczalni Ścieków 
„Centralna” w Retkowie. Na dzień 31.12.2017 r. system kanalizacji sanitarnej działał na terenie miejscowości: 
Stanisławów, Mały Stanisławów, Retków i Prądzewo-Kopaczewo. Mieszkańcy pozostałych miejscowości z terenu 
gminy gromadzą nieczystości płynne w zbiornikach bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach 
ścieków.

Poza podstawowym zakresem gmina Stanisławów prowadzi również działalność polegającą na wydawaniu 
warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych bądź kanalizacyjnych oraz usuwaniu awarii sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

W przedstawionych powyżej działaniach Gminy Stanisławów nie przewiduje w najbliższym czasie większych 
zmian.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

2.1.  MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Mieszkańcy Gminy Stanisławów korzystają z wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu. Obecnie 
trwają prace związane z modernizacją Stacji Uzdatnia Wody w Sokólu. Planuje się przeprowadzenie  prac 
związanych z rozbudową sieci wodociągowej oraz wymianą wodomierzy na wyposażone w moduły radiowe do 
zdalnego odczytu. Wodomierze, dla których kończy się okres legalizacji oraz dla miejscowości, w których znajdują 
się domki letniskowe oraz posesje wykorzystywane jedynie przez część roku, uniemożliwiając bieżący odczyt 
inkasencki.

Ważnym  elementem modernizacyjnym sieci wodociągowej jest przebudowa stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Sokóle. Inwestycja ta rozpoczęta w IV kwartale 2017 roku będzie zakończona w III kwartale 
2018 roku. Całkowita wymiana urządzeń typu filtry, pompy, aeratory i zmiana technologii na nowoczesną, 
zdecydowanie wpłynie na jakość wody, przepustowość i tym samym na bezpieczeństwo w zaopatrzeniu 
mieszkańców naszej gminy w wodę.

2.2. MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ

Siecią kanalizacyjną na terenie gminy Stanisławów objęte są cztery miejscowości. Stanisławów, Mały 
Stanisławów, Prądzewo-Kopaczewo i Retków, łącznie 607 mieszkańców. Ścieki odprowadzane są siecią 
kanalizacyjną do Oczyszczalni Ścieków „Centralna” w Retkowie. Mieszkańcy pozostałych miejscowości z terenu 
gminy gromadzą nieczystości płynne w zbiornikach bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach 
ścieków.
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Planowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stanisławów będzie realizowana w oparciu 
o opracowana i przyjętą przez Radę Gminy Stanisławów w 2017 roku "Koncepcję kanalizacji sanitarnej 
i gospodarki ściekowej na terenie gminy Stanisławów" opartą o oczyszczalnię ścieków "Centralna" w Retkowie. 
Zakłada ona sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zalesie, Goździówka, 
Pustelnik, Legacz, Lubomin, Ładzyń, Sokóle, Wólka Czarnińska oraz Suchowizna, wchodzących w obszar zlewni 
oczyszczalni w Retkowie. Na pozostałym obszarze, na którym nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej  
będą zastosowane  rozwiązania indywidualne, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Proces inwestycyjny powyższych założeń powinien zostanie rozłożony na etapy.  Harmonogram wykonywania 
robót  będzie dostosowany do możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
i zaangażowania środków własnych w danym roku budżetowym dla gminy Stanisławów.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW

Planowane  na lata 2018-2021 inwestycje w znacznej mierze obejmują działania polegające na:

1. przebudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Sokóle;

2. rozbudowie kanalizacji sanitarnej;

3. systematycznej wymianie starych wodomierzy na nowoczesne urządzenia umożliwiające zdalny    odczyt;

4. rozbudowie sieci wodociągowej w miarę potrzeb  i rozwoju gminy.

4. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ORAZ SPOSOBY ICH 
FINANSOWANIA

Zakres rzeczowy planowanych inwestycji będzie realizowany do roku 2021. Możliwość wykonania 
poszczególnych założeń jest zależny od wielu czynników m.in. od możliwości finansowania poszczególnych 
celów. Plan jest konsekwencją przyjętych priorytetów działań inwestycyjnych zmierzających do poprawy systemu 
wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego. Możliwości finansowania 
założeń planu zależą od: środków własnych gminy Stanisławów, zdolności kredytowej gminy Stanisławów, 
dofinansowania z funduszy zewnętrznych.

Planowane nakłady inwestycyjneL
p.

Nazwa planowanego przedsięwzięcia
2018 2019 2020 2021

Sposób 
finansowania

1. Rozbudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Stanisławów

30 000,00 50 000,00 0,00 0,00
środki własne

2. Wsparcie programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków  
na terenie gminy Stanisławów

21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00
środki własne

3. Plan wymiany wodomierzy z terenu 
gminy Stanisławów 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

środki własne

4. Przebudowa stacji uzdatniania wody 
w Sokólu, gm. Stanisławów- Poprawa 
zaopatrzenia mieszkańców w wodę

1 650 000,00 0,00 0,00 0,00
środki własne + 

pożyczka 
z WFOŚiGW

5.
Konserwacja sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacyjnej (utrzymanie sieci 
oraz usuwanie bieżących awarii)

40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 środki własne

Id: D99BBF90-2081-4999-94DF-D6C4961D51B2. Podpisany Strona 2



 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król

Id: D99BBF90-2081-4999-94DF-D6C4961D51B2. Podpisany Strona 3




