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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ ĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH B ĘDĄCYCH W POSIADANIU KANALIZACJI GMINY KOLONOWSKIE „KG K”  

SPÓŁKA Z O.O. NA LATA 2012 2013 

I. WSTĘP 

1. Podstawa prawna oraz przedmiot opracowania 

Zgodnie z art. 21. ust. 1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 

858. z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu (...)” zwany dalej Planem. 

Art. 15, ust. 1 Ustawy określa, iŜ „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 

obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w 

zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 

21 ust. 1.". 

Pojęcie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, a więc tych, których 

modernizację i rozwój Przedsiębiorstwo winno uwzględnić w Planie określa art. 2, pkt. 16 

Ustawy. I tak pkt. 14) reguluje: „urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty 

urządzeń kanalizacyjnych słuŜących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz 

urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków” natomiast 

w pkt. 16) ustawodawca określił definicję urządzeń wodociągowych, tj. „urządzenia 

wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia 

słuŜące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące 

ciśnienie wody;” 

 
2. Tryb uchwalania planu 

Zgodnie z zapisami art. 21. ust. 4. Ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo- 

kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, 

czy spełnia on warunki określone w ust. 3.”, tj. czy Plan, cyt. ust 3. Ustawy Jest 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”. 
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Plan spełniający w/w rada miasta/gminy uchwala zgodnie z art. 21. ust. 5. Ustawy w terminie 3 

miesięcy od dnia przedłoŜenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 

3. Zakres tematyczny Planu 

Na podstawie art. 21, ust. 2 Ustawy wieloletni plan rozwoju powinien określać w 

szczególności: 

a) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

b) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 

c) przedsięwzięcia racjonalizujące zuŜycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

d) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

e) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

1. Podstawowe informacje o Spółce 

Uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 06.11.2000 roku NR XXI/129/00 powołano 

jednoosobową Spółkę gminy, która prowadzi swoją działalność gospodarczą w formie spółki mienia 

komunalnego pod nazwą: Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. REGON 531812913 ; NIP 756-18-13-827 

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS0000316831 

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/287/10 z dnia 19 lutego 2010r  wyraŜono zgodę na 

połączenie Spółki „KGK” z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ZGKiM”  

Sp. z o.o.  z siedzibą w Kolonowskiem zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS000034634. Połączenie 

to nastąpiło w dniu 30 września 2011r  

Spółka prowadzi działalność na podstawie wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarach:  

 - Miasta i Gminy Kolonowskie. 

Statutowym celem działania Spółki jest świadczenie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy objętych działaniem Spółki, przy 

zachowaniu następujących zasad: 

1.ZrównowaŜonego rozwoju w planowaniu modernizacji i rozbudowy systemów wodociągowo - 

kanalizacyjnych, w celu wyrównania stopnia zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków 
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2. Stosowania zintegrowanej polityki wieloletniej w planowaniu i realizacji inwestycji 

      rozwojowych i odtworzeniowych infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. 

3. Stosowania przejrzystych mechanizmów dla zapewnienia realizacji zasady „zanieczyszczający 

        płaci”. 

4. Uzgadniania, w ramach obowiązujących przepisów prawa, polityki cenowej w zakresie 

      kształtowania taryf (cen) za dostarczanie wody i odbiór ścieków. 

5. Optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich, infrastruktury i majątku słuŜących 

       gospodarce wodociągowo - kanalizacyjnej i oczyszczaniu ścieków. 

 
W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone: 

1. W zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

      w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

2. W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie 

     jego działania. 

3. W umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych  

     oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, a to: 

- w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony, środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 

poz. 150 z późn. zm.); 

- w rozporządzeniu ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964 z póź. zm.); 

- w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. 

zm.); 

- w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 

466). 

2. Organy spółki 

1. Zgromadzenie Wspólników. 

Właścicielem udziałów w spółce jest: 

- Gmina Kolonowskie reprezentowana przez Burmistrza Pana Norberta Koston 

 



 
5

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ ĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH B ĘDĄCYCH W POSIADANIU „KGK” SPÓŁKA Z O.O. NA LATA 2011- 2013 

 

3. Rada Nadzorcza 

Organem kontrolnym ustalonym w umowie spółki na podstawie Kodeksu spółek 

handlowych jest dla Kanalizacji Gminy Kolonowskie „KGK” sp. z o.o. Rada Nadzorcza, 

której skład obecny przedstawia się następująco: 

1. Gerard Mańczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Dariusz Dykta - Członek Rady Nadzorczej 

3. Norbert Koston - Członek Rady Nadzorczej 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata i kończy się wraz z udzieleniem lub nie udzieleniem absolutorium Członkom 

Zarządu Spółki w roku w którym upływa czwarty rok kadencji 

 

4. Zarząd spółki 

a) jednoosobowy; powoływany przez Radę Nadzorczą; 

b) Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.  

c) Spółkę jednoosobowo reprezentuje Prezes zarządu  

c) Zarząd kieruje działalnością Spółki działając zgodnie z przepisami prawa, umowy Spółki oraz regulaminami  

       władz  Spółki. 

Od  07 października 2008 roku do chwili obecnej Prezesem Zarządu Kanalizacji Gminy Kolonowskie „KGK” spółka 

 z  o.o. z siedzibą w Kolonowskiem jest Janusz Jagiełło. 

 

 

 

 

 

 

Wspólnik Liczba udziałów Warto ść 
nominalna 
udziałów 

Procentowy 
udział w 
kapitale 

zakładowym 
 
Gmina Kolonowskie 

 
1 

 
1.484.375,00 

 
100% 



 
6

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ ĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH B ĘDĄCYCH W POSIADANIU „KGK” SPÓŁKA Z O.O. NA LATA 2011- 2013 

 

 

III. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ ĄDZEŃ 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH B ĘDĄCYCH W POSIADANIU  

”KGK” SPÓŁKA Z O.O.  

 

Plan opracowano na okres 2012-2013 i przedstawia on zakres rzeczowo - finansowy 

modernizacji urządzeń wodociągowych. 

Przedsięwzięcia modernizacyjne związane są z ulepszeniem i unowocześnieniem 

istniejącej infrastruktury wodociągowej, której obecne parametry techniczne 

odbiegają od norm co skutkuje zwiększoną awaryjnością, natomiast przedsięwzięcia 

rozwojowe związane są z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (dozbrojenie) 

oraz wdraŜaniem nowych technologii. 

 

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych (zgodnie z art. 24 ust. 1. 

pkt. 1 Ustawy). 

„KGK” Spółka z o.o. działa Gminy Kolonowskie i realizuje następujący zakres  

usług wod-kan.: 

  

 

a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę gminy Kolonowskie:  

b) zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z 

terenu gmin Kolonowskie 
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Łączna długość będących na stanie majątkowym Spółki sieci wynosi 

Tab. Długości sieci. 
Kolonowskie Staniszcze  

Wielkie 
Staniszcze  
Małe 

Spórok ogółem 
długość 

wyszczególnienie 

mb mb mb mb mb 

Sieć wodociągowa  
24225,00 

 
8028,85 

 
15371,15 

 

 
6200,00 

 

 
53825,00 

Sieć kanalizacji 
sanitarnej 

 
11709,28 

 
9269,50 

 
6263,38 

 
9585,35 

 
36827,51 

      

Spółka posiada ujęcia wody i oczyszczalnie w ilości: 

Tal). Ujęcia wody i oczyszczalnie będące w posiadaniu lub dzierŜawie Spółki  
wyszczególnienie ujęcia wody oczyszczalnie ścieków /dzierŜawa/ 

Kolonowskie 1 0 

Staniszcze Małe 0 1 

Dostęp klientów do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie działania Spółki przedstawia się następująco: 

Tab. Dostępność dostaw wody i odbioru ścieków wg miejscowości gminy 
wyszczególnienie woda ścieki 

Kolonowskie 100% 100% 

Staniszcze Wielkie 100% 99% 

Staniszcze Małe 100% 99% 

Spórok 100% 99% 

Tab. SprzedaŜ ilościowa w m3 wody i ścieków 

Rejon sprzedaŜ wody 2011 
w m3 

sprzedaŜ ścieków 2011 
w m3 

Kolonowskie 93787 
 

86822 
 Staniszcze Wielkie 21758 4295 

Staniszcze Małe 19771 10640 

Spórok 10815 0 

Razem 146131 101757 
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Spółka jest w trakcie realizacji Projektu „ Wymiana i Przebudowa sieci wodociągowej w części miasta 

Kolonowskie” Projekt podzielony jest na XII etapów realizacji zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 

422/07 z dnia 15.10.2007 oraz zmieniającego  Nr 443/09 z dnia 18.11.2009r 

Do chwili obecnej zrealizowano 4 etapy  

 Tab. Zakres rzeczowy – Miasto Kolonowskie

Wyszczególnienie J.m. Zakres rzeczowy 
Woda: Wymiana sieci azbestocementowej i stalowej km 1,55 

2. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach z podziałem na przedsięwzięcia rozwojowo-

modernizacyjne,  

3. Zgodnie z zapisami art. 21 ust. 2 pkt. od 2 do 4 Ustawy, Plan winien określać w szczególności 

przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia 

racjonalizujące zuŜycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w 

poszczególnych latach. 

Zarówno nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach z podziałem na przedsięwzięcia 

rozwojowo-modernizacyjne jak i przedsięwzięcia racjonalizujące zuŜycie wody oraz wprowadzanie 

ścieków zaprezentowano w załączonej części tabelarycznej, pn. „Wieloletni plan modernizacji i 

rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „KGK” sp. z o.o. na lata 2012-2013 na 

terenie Miasta Kolonowskie 

W tabeli zastosowano następujące oznaczenia: /W-Modernizacja urządzeń wodociągowych/ 

 

 

3. Sposoby finansowania planowanych inwestycji (zgodnie z art. 24 ust. 1. pkt. 1 Ustawy) 

Zakłada się, iŜ wszystkie inwestycje wyszczególnione w Planie, będą finansowane ze środków    

własnych pozyskanych z amortyzacji ,poŜyczek i kredytów. 
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Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „KGK” sp. z o.o. na lata 2012-2013 na terenie Miasta Kolonowskie 

zaopatrzenie w wodę 
  

Zakres robót 
Lokalizacja  (miejscowość, etap zgodny 

z pozwoleniem na budowę) 

 
 

Charakterystyka  

Ilość (wg jednostki miary) Okres   

realizacji 
Kwota w zł 

2012 
Kwota w zł 

2013 
Kwota łącznie w zł  

na lata 2012-2013 

 
 

Rodzaj Inwestycji 

1 Wymiana i modernizacja sieci wodociągowej 

Etap XII  -sieci wodociągowej ul.Opolska 
dz. 951,952/2,957,926/2,1791,1792,2048 

 
Wymiana sieci azbestocementowych 

 
 

500 
 
 

 
2012 

 
 

90.000,00 
 
0 

 
 

90.000,00 
W-Modcmizńeja 

2 Wymiana i modernizacja sieci wodociągowej 

Etap XII  -sieci wodociągowej 
ul.Haraszowskie dz.1176/1,1176/2 ;ul. 
Pluderska dz.1180/1 

 
Wymiana sieci azbestocementowych 

 
 

1050 

 
2013 

 
 
0 

 
 

115.000,00 
 
 

115.000,00 

W-Modeniizacjn 
 

RAZEM  
90.000,00 

 
115.000,00 

 
205.000,00 
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