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1. Informacje ogólne 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o. został opracowany na lata 2018 – 2019 na podstawie 

art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. nr 0 poz. 139 z późn. zmianami)  

Zgodnie z wymienioną powyżej podstawą prawną plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią-

gowych i kanalizacyjnych określa: 

1. planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,  

2.  przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w latach 2018 – 2019, 

3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków,  

4. nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,  

5. sposoby finansowania planowanych inwestycji.  

 Przedmiotowy plan inwestycyjno-modernizacyjny jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy 

Janów określonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

2. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.  

Zgodnie z ustawą, zbiorowe zaopatrzenie w wodę stanowi działalność polegającą na ujmowaniu, 

uzdatnianiu i dostarczaniu wody, a zbiorowe odprowadzenie ścieków to usługi polegające na odpro-

wadzaniu i oczyszczaniu ścieków. Działalność ta prowadzona jest przez przedsiębiorstwo wodocią-

gowo – kanalizacyjne. 

Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, usługi rozprowadzenia wody zostały sklasyfikowa-

ne pod symbolem 36.00.20.0, a usługi w zakresie odprowadzenia ścieków pod symbolem 

37.00.11.00. 

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego za-

opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decy-

zją Wójta Gminy Janów z dnia 20 lipca 2011 r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsię-

biorstwa stanowi ą następujące działania: 

 pobór, uzdatnianie, dostarczanie i rozprowadzanie wody, 

 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi sanitarne i pokrewne, 

 gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna, 

 odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działania, 

 prowadzenie procesów inwestycyjnych w branży, 

 świadczenie usług w zakresie projektowania i wykonawstwa w branży wodociągowo-

kanalizacyjnej. 

System wodociągowo - kanalizacyjny obsługiwany przez ZGK Janów Sp. z o.o. funkcjonuje w 

oparciu o oczyszczalnie ścieków w Janowie oraz w oparciu o 13 ujęć wody.   

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić nowe tech-

nologie poprzez wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego wraz z niezbędną infrastruk-

turą dla realizacji e-usług. Projekt będzie polegał w szczególności na realizacji następujących zadań: 
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 zakup infrastruktury teleinformatycznej wymaganej do realizacji zadań i uruchomienia e-

usług; 

 wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK) - moduł dla usługi publicznej e-woda; 

 wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK) - moduł dla usługi publicznej e-

planer odbioru nieczystości ciekłych taborem asenizacyjnym; 

 wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK) - moduł dla usługi publicznej e-

komunikator awarii; 

 wdrożenie podstawowego portalu elektronicznej platformy obsługi klienta - Elektroniczne 

Biuro Obsługi Klienta oraz Systemu Rozliczeniowo – Księgowego. 

Istotna zmiana planowana jest również w zakresie gospodarki ściekowej, ponieważ zaplanowano 

budowę ponad 8 km sieci kanalizacyjnej, która umożliwi odprowadzenie ścieków z Bystrzanowic 

Dworu i osady Bukówka oraz da w przyszłości możliwość skanalizowania całej wschodniej części gmi-

ny (Bystrzanowice, Lgoczanka, Sokole Pole i Teodorów). 

 

3. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.  

W objętym planem horyzoncie czasowym zakład planuje realizację jednego przedsięwzięcia roz-

wojowo – modernizacyjnego w zakresie gospodarki wodnej – projekt o nazwie: „Zaspokojenie ży-

wotnych potrzeb mieszkańców Gminy poprzez wdrożenie specjalistycznego systemu informatyczne-

go wraz z niezbędną infrastrukturą dla realizacji e-usług.” Oraz jedno w zakresie gospodarki ścieko-

wej – projekt o nazwie: „Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Janów poprzez budowę sieci ka-

nalizacyjnej w miejscowości Bystrzanowice Dwór, Hucisko oraz osadzie leśnej Bukówka, co wpłynie 

na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz na poprawę warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej.”  

 

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. 

Z pośród opisanych w pkt. 3 projektów, jedynie ten pierwszy, realizowany głównie w zakresie go-

spodarki wodnej ma cechy spełniające kryterium racjonalizacji zużycia wody. 
 

 

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.  

W tabeli na kolejnej stronie przedstawiono, planowane na lata 2018 -2019, nakłady inwestycyjne 

związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, stanowiące sumę kosztów przewidywanych 

na realizację działań wymienionych w pkt. 3. Kwoty przyjęto na podstawie dokumentacji aplikacyj-

nych, więc po przeprowadzeniu przetargów zapewne będą wymagały korekty. 

 

Rok 
Przedsięwzięcie rozwojowo – modernizacyj-

ne w zakresie gospodarki ściekowej 
Przedsięwzięcie rozwojowo – moderniza-

cyjne w zakresie gospodarki wodnej 

2018 2.733.995,04 400.365,00 

2019 1.248.639,28 400.365,00 
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6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

W zakresie finansowania inwestycji planowanych na lata 2018 – 2019, Zakład Gospodarki Komu-

nalnej Janów Sp. z o.o. zamierza skorzystać z środków własnych oraz z pieniędzy zabezpieczonych w 

budżecie Gminy Janów. Poniższe zestawienie wynika z wartości oszacowanych kosztów realizacji in-

westycji. Organy Gminy Janów zatwierdzając niniejszy plan powinny uwzględnić fakt, że mechanizmy 

finansowania inwestycji z PROW, wymagają zapłaty faktur przed złożeniem wniosku o płatność, więc 

należy zapewnić zakładowi niezbędne na ten cel środki finansowe, w odpowiedniej kwocie i w od-

powiednim czasie. Niedopełnienie tych warunków skutkować będzie wstrzymaniem inwestycji i utra-

tą dotacji, ponieważ nasze przedsiębiorstwo wciąż spłaca kredyty i pożyczki pobrane na realizację 

wcześniejszych przedsięwzięć, i w związku z tym nie ma zdolności kredytowej.  

Ponadto trzeba tu  wspomnieć o mechanizmie tworzenia taryf. Wytworzenie nowych środków 

trwałych skutkuje koniecznością uwzględniania w taryfach amortyzacji, co wpłynie na znaczny wzrost 

cen ścieków, któremu Rada Gminy może zapobiec poprzez ustalenie dopłat do ceny ścieków.  

rok l.p. Źródła finansowania 

przedsięwzięcie roz-
wojowo – moderniza-
cyjne w zakresie go-
spodarki ściekowej 

przedsięwzięcie roz-
wojowo – moderniza-
cyjne w zakresie go-

spodarki wodnej 
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1 Budżet Gminy Janów 1.380.766,36 - 

2  Budżet ZGK Janów - 123.690,00 

3 Dotacja PROW (63,63% netto) 1.353.228,68 - 

4 Dotacja RPO (85% netto) - 276.675,00 

5 (1+2+3+4) SUMA -koszt brutto 2.733.995,04 400.365,00 
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1 Budżet z Gminy Janów 602.696,86  

2 Budżet ZGK Janów Sp. z o.o. - 123.690,00 

3 Dotacja PROW (63,63% netto) 645.942,42  

4 Dotacja z RPO (85% netto) - 276.675,00 

5 (1+2+3+4) SUMA -koszt brutto 1.248.639,28 400.365,00 

Całkowite koszty brutto projektów (5+5) 3.982.634,32 800.730,00 

 


