
UCHWAŁA NR XXIX.225.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 12 marca 2021 r. 

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8F4F052F-BDC0-4D37-9EF2-FBFD5C93B91C. Podpisany Strona 1



 

 

 

Trzyletni plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych Gminy Kowala 

na lata 2021-2023 

 

Charakterystyka techniczna systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

gminy Kowala. 

Charakterystyka gminnego systemu wodociągowego 

Kowala - gmina w powiecie radomskim, to gmina wiejska położona w południowej części 

województwa mazowieckiego. Zajmuje  obszar 74,7 km2. Ilość mieszkańców 

zamieszkujących teren gminy to 12 008 mieszkańców. Gminę tworzy 19 sołectw w skład 

których wchodzi 26 miejscowości. Gmina od północy graniczy z Radomiem od wschodu         

z gminą Skaryszew, od południa z gminami Orońsko i Wierzbica, a od zachodu z gminą 

Wolanów. Położenie  w bezpośrednim sąsiedztwie z aglomeracją miejską miasta Radomia 

oraz przy jego południowych dolotowych szlakach komunikacyjnych stymuluje rozwój 

budownictwa jednorodzinnego i rozwój małych firm usługowych. Południowy obszar gminy 

to region typowo rolniczy. 

1. Gospodarka wodna  

Gmina posiada sieć wodociągowa o długości 126,1 km i 4127 szt. punktów poboru wody co 

stanowi ok. 99,5 % zwodociągowania gminy. 

W/w sieć nie zaopatruje w wodę 12„starych” i 7 względnie nowych   – istniejących  

gospodarstw domowych. Tych ostatnich właściciele nie mają woli przyłączenia się do sieci.  

Obecnie planowane w budżecie gminy do wybudowania odcinki sieci mają za zadanie 

zaopatrywać w wodę nowobudowane domy jednorodzinne, spinać  w pierścienie rozgałęzione 

odcinki sieci oraz zamianę starych stalowych skorodowanych odcinków przewodów  

wodociągowych na nowe z polietylenu - PE. 

W skład systemu wodociągowego oprócz sieci wchodzą: Stacja Uzdatniania Wody 

w miejscowości Dąbrówka Zabłotnia o wydajności 4280 m3/d z trzema zbiornikami 

retencyjnymi o pojemności całkowitej 300m3 każdy, dwa pracujące naprzemiennie ujęcia 

wody usytuowane na ternie Stacji Uzdatniania o wydajności 100m3/h i 94m3/h, oraz jedno 

poza terenem SUW w tej samej miejscowości o wydajności 130 m3/h. 

Załącznik do uchwały Nr XXIX.225.2021

Rady Gminy Kowala

z dnia 12 marca 2021 r.
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Niedobory na sieci wodociągowej. 

Ze względu na to, że w miejscowościach graniczących z Radomiem rozwinęła się i rozwija 

intensywnie dalej (druga linia zabudowy oraz nowa zabudowa na obszarach dotychczas nie 

zabudowanych położonych wzdłuż dróg w pobliżu Radomia)  wybudowane w latach 

poprzednich przewody sieci wodociągowej PVC o średnicy DN 90 i 110 mm nie zamknięte 

w pierścienie okazują się niewystarczające dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz na 

cele ppoż. W związku z tym konieczne jest: 

1. Pozamykanie rozgałęzionej  sieci w pierścienie, 

2. Zamontowanie jeszcze 5 szt. odpowietrzników na sieci, 

3. Wymieniona powyżej wymiana rurociągów stalowych na PE, 

4. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dodatkowych  

przewodów dosyłowych wody od „planowanej nowej SUW” do istniejącej sieci 

wodociągowej – do rejonów w których występuje największe zapotrzebowanie na 

wodę pitną i ppoż. 

5. Dalsza dobudowa sieci wodociągowej na obszarach przewidywanych do dalszej 

zabudowy.       

Niedobory w zaopatrzeniu w wodę:  

Ostatnie lata wykazały, że rozbiory wody na istniejącej SUW w Dąbrowce Zabłotnej                    

w okresach największego rozbioru zaczynają się zbliżać do wielkości maksymalnych. 

Natomiast wzrasta ilość nowych przyłączy do sieci (ok. 200 szt./rok oraz ilość 

opracowywanych w ostatnich latach warunków technicznych na przyłączenie do sieci-140; 

150; 170). Dzieje się to wskutek powstawania drugich linii zabudowy w miejscowościach 

sąsiadujących z miastem Radom i rozwijającym się na tych terenach budownictwem 

mieszkaniowym.  Dodatkowo wzrasta ilość zainteresowanych kupnem i sprzedawanych przez 

Gminę działek pod zabudowę mieszkaniową po dawnym PGR – Kosów.  

Oprócz tego okazało się, że wydajność studni rezerwowej na istniejącej SUW w Dąbrówce 

spadła do ok. 40 -50 m3/h (pierwotna jej wydajność to 150m3/h). Zdaniem geologa ze 

względu na usytuowanie filtrów w obu studniach w podłożach piaskowych mogło dojść do 

zamulenia studni filtra studni rezerwowej. Nie wiadomo jaki jest stan filtra eksploatowanej 

obecnie studni Nr 3. 

Ze względu na w/w przesłanki Gmina zdecydowała się na wykonanie odwiertu pod nową 

studnię. Odwiert wykonany został na działce prywatnej. Wg. geologa na podstawie próbnego  

pompowania z tego ujęcia będzie można ujmować wodę z wydajnością 80m3/h. 

W tej wodzie na granicy normy balansuje zawartość żelaza natomiast 8x przekroczona jest 

norma manganu. W związku z w/w dla pozyskania wody z tego ujęcia konieczne będzie: 

1. Opracowanie koncepcji uzdatniania wody ujmowanej z tego ujęcia, 

2. Wykup działki pod nową SUW i studnie oraz zbiornik retencyjny. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego ujęcia wody oraz 

SUW. 

4. Budowa nowego ujęcia i nowej SUW w m. Romanów gm. Kowala.  

 

2. Gospodarka ściekowa.     

Gmina nie posiada na swoim terenie gminnej sieci kanalizacyjnej ani gminnej oczyszczalni 

ścieków. 
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Posiada natomiast 431 przydomowych oczyszczalni ścieków z czego 258 pozyskanych 

z funduszy UE. Pozostałe to zbiorniki bezodpływowe 1078 i 1830 zbiorników 

bezodpływowych z drenażem rozsączającym i 121 latryn – „Sławojek”. 

W roku 2021 planowane pozyskanie pozwolenia na budowę pierwszego etapu budowy sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Trablice ze zrzutem ścieków do systemu kanalizacyjnego          

i oczyszczalni ścieków w Radomiu. 

Opis przedsiębiorstwa wodociągowego 

Pod koniec lat 80 – tych w południowo - zachodniej części gminy rozpoczęta została budowa 

ujęć wodnych i hydroforni dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gmin Kowala, Wierzbica 

i Orońsko przez ówczesny WZIR. W latach 90 – tych inwestycję tą przejęła gmina Kowala 

i rozpoczęła dalszą rozbudowę sieci na swoim terenie. W roku 1998 zmodernizowana została 

i przebudowana stacja uzdatniania wody i jedno ujęcie wody. Jednocześnie od północnej 

strony gminy w miejscowościach Ludwinów i Trablice budowana była sieć wodociągowa w 

oparciu o zasoby wodne ówczesnej Fabryki Łączników w Radomiu. Sieć była budowana z rur 

azbestowo – cementowych i stalowych. Po przejęciu tej sieci przez gminę dokonana została 

wymiana rur AC na rury PCW w latach 1990 - 2001. W tym czasie rozpoczęto również 

intensywną rozbudowę systemu wodociągowego. W obecnej chwili zwodociągowanych jest 

ponad 99,0% gminy. Od początku eksploatacją systemu zajmuje się Referat Usług 

Komunalnych. 

 

Plan Rozwoju i remontów sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowala na lata 2021-2023 
 

Lp.  Nazwa Zadania Rodzaj zadania 
Data 

realizacji 
Ilość Cena [zł]  

Wartość 

[zł ] 
1. Wymiana hydrantów ppoż. Remont  

 

2021-2023 

10 4 000  40 000  

2. Wymiana zasuw liniowych  Remont 6 3 500  21 000  

3. Wymiana wodomierzy  Remont 500 120  60 000  

4. Malowanie  SUW  Remont 1 22 000  22 000  

5. 
Usuwanie awarii wodociągowych 

Remonty / 

Awarie   
900 000 

Razem  remonty 1 043 000 

6. Audyt ujęć wody w Dąbrowce Zabł. 
Inwestycja 

 

VIII.2021 

 
1 20 000  20 000  

7. 
Wymiana pierwszego odcinka sieci 

wodociągowej w Ludwinowie 

Inwestycja IX.2021 
1 250 000 250 000 

8. 
Wykup działki pod ujęcie i SUW w 

Romanowie 

Inwestycja VII.2021 
1 100 000 100 000 

9. 

Opracowanie dokumentacji 

rozbudowy sieci wodociągowej w 

Kowali, Kończycach i Kotarwicach. 

 

Inwestycja 

III-IV kw. 

2021 1 40 000 40 000 

10. 
Bodowa sieci wodociągowej w 

Kosowie 

Inwestycja IX.2021 
1 200 000 200 000 

11. 

Opracowanie koncepcji budowy 

ujęcia wodnego i SUW w 

Romanowie 

 

Inwestycja 

I-II kw. 

2022 1 80 000 80 000 

12. 

Opracowanie projektu modernizacji 

poszycia dachowego oraz wymiana 

poszycia dachowego i 

termomodernizacja budynku SUW 

 

 

Inwestycja 

 

 

VI.2022 
1 270 000 270 000  
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w Dąbrówce Zabł.  

13. 

Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 

wymiany drugiego odcinka sieci 

wodociągowej  w Ludwinowie 

Inwestycja II-III kw. 

2022 
1 15 000 15 000 

14. 
Budowa sieci wodociągowej            

w Kończycach  
Inwestycja  VI.2022  130 000 130 000 

  15. Modernizacja studni nr 2  Inwestycja VI.2022 1 50 000 50 000 

16. 

Opracowanie dokumentacji               

i modernizacja instalacji 

wewnętrznych  SUW Dąbrówka 

Zabł. 

Inwestycja VI.2023 1 55 000 55 000 

17.  
Budowa sieci wodociągowej           

w Kowali i Kotarwicach  
Inwestycja  

III.kw. 

2023 
 260 000 260 000 

18. 

Opracowanie Koncepcji współpracy 

SUW w Dąbrówce i  nową SUW     

w Romanowie z gminną siecią 

wodociągową. 

Inwestycja 
II-III 

kw.2023 
1 35 000 35 000 

19. Modernizacja automatyki SUW  Inwestycja I.2023 1 80 000 80 000 

Razem inwestycje 1 625 000 

Razem 2 668 000 

 

Spodziewane i uzyskane efekty ekonomiczne realizacji zadań modernizacyjnych 

i rozwojowych w gminie. 

 

Dotyczy pkt 1. Dalsza wymiana hydrantów jest niezbędna w celu zabezpieczania wody ppoż. 

– wytyczne PSP. 

Dotyczy pkt 2. Zasuwy starego typu, niesprawne, stare, nie domykające się Wymiana 

niezbędna dla sprawnej eksploatacji sieci. 

Dotyczy pkt 3. Wodomierze  stare powyżej 5 lat eksploatacji, 

Dotyczy pkt 4. Na skutek przecieków w dachu oraz z przyczyn naturalnych występuje 

potrzeba malowania budynku SUW. 

Dotyczy pkt 5. Sieć wodociągowa zbudowana jest w starej technologii PCW ze starymi 

uszczelnieniami typu O-ring. Na skutek przemieszczania się gruntu szczególnie w okresach 

zima - wiosna następują częste awarie sieci. 

Dotyczy pkt 6. Ze względu na usytuowanie filtrów obu studni w podłożach - warstwach 

pisków luźnych oraz 3 krotnego spadku wydajności studni rezerwowej konieczny jest audyt   

w obu studniach, 

Dotyczy pkt 7. Istniejący w fragment przewodu jest wykonany z rur stalowych, niektóre 

jeszcze „ze szwem” i zaizolowany taśmą. W ostatnich latach założono na nim 5 opasek 

uszczelniających. Konieczna wymiana. 

Dotyczy pkt 8. Na terenie działki w Romanowie Gmina wykonała odwiert geologiczny pod 

studnie głębinową. Okazało się, że można z niego uzyskać 80 m3/h wody. Wobec zagrożenia 

zestarzenia się obecnych ujęć w Dąbrówce Zabłotniej konieczne jest poszukiwanie ujęć 

alternatywnych.   
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Dotyczy pkt 9 i 17. Do Urzędu Gminy wpływają wnioski mieszkańców o rozbudowę sieci 

wodociągowej na nowych terenach. Konieczność zaopatrzenia w wodę mieszkańców 

wnioskujących o rozbudowę istniejącej sieci 

Dotyczy pkt 10.  Gmina posiada na w/w odcinek dokumentacje projektową .Należy wykonać 

rozpoczęte zadanie. 

Dotyczy pkt 11. W wodzie pompowanej z nowego odwiertu w Romanowie znajduje się 

ponadnormatywna ilość żelaza i manganu. Ze względu na to konieczne jest wybudowanie 

dwustopniowej Stacji Uzdatniania Wody oraz sposobu zagospodarowania                                   

i odprowadzania wód popłuczynach.  Nie wiadomo jaką powierzchnie zajmie nowa SUW         

i czy nie będzie potrzeby dokupić jeszcze jednej działki aby można było tam zlokalizować 

SUW. Oprócz tego potrzebny będzie jeszcze odwiert rezerwowy.  

Dotyczy pkt 12. Konieczna jest wymiana dachu ze względu na uszkodzenia spowodowane 

gwałtownymi burzami oraz zestarzeniem się materiałów, z których został wykonany. 

Dodatkowa termomodernizacja wyeliminuje konieczność dogrzewania budynku. 

Dotyczy pkt 13 Oprócz pierwszego odcinka z rur stalowych wykonany jest jeszcze jeden 

odcinek wodociągu w  Ludwinowie. Konieczne jest dokonanie jego wymiany. 

Dotyczy pkt 14. Będzie to rozbudowa istniejącej sieci. Właściciele działek opracowali na jej 

rozbudowę dokumentacje projektową.  

Dotyczy pkt 15. Spadek wydajności studni Nr 2 pomimo regeneracji jej filtra w latach 

poprzednich świadczy o tym, że prawdopodobnie jej filtr zamulił się. Dlatego w sytuacji 

obecnie panującej suszy należy ją  przystosować, zmodernizować do wydajności 40-50 m3/h. 

Sprawdzić jak będzie pracowała z taką wydajnością i utrzymywać w rezerwie na wypadek 

kryzysu -awarii. 

Dotyczy pkt 16. Konieczna jest modernizacja węzła sanitarnego budynku SUW oraz instalacji 

awaryjnego odprowadzania wody i środków chemicznych z budynku SUW. 

Dotyczy pkt.18. SUW w Dąbrówce i Romanowie znajdują się na różnych rzędnych terenu. 

Siec wodociągowa gminy posiada zbyt małe średnice przewodów na obszarach największego 

rozbioru wody. Konieczne jest zaprojektowanie przewodów dosyłowych do tych obszarów od 

SUW Romanów oraz ewentualne zamontowanie zaworów redukcyjnych na sieci w celu 

wypracowania optymalnych parametrów pracy obydwu SUW. 

Dotyczy pkt 19. Automatyka była projektowana na początku roku 2000 wg, ówczesnych 

zasad i trendów. Po 20 latach zestarzała się. Jest coraz bardziej awaryjna. 

Sposoby finansowania planowanych inwestycji . 

Podstawowym źródłem finasowania inwestycji w latrach 2021-2023 będą środki własne 

pochodzące z odpisów amortyzacyjnych . 

Jednocześnie Gmina będzie podejmowała kroki zmierzające do pozyskania innych źródeł 

finansowania inwestycji w postaci dotacji, pożyczek i kredytów ze źródeł zewnętrznych.   
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2028. ) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U.
z dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1301 ) Gmina Kowala jako dostawca usług realizujący zadania
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ma obowiązek opracować Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, które ma w swoim posiadaniu. 

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został opracowany na
podstawie art. 21 ust. 1-3 w/w ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych
i ekonomicznych Gminy.                                                           

Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

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.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych obejmuje okres 3 lat
od 2021 r. do 2023 r. 

Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza
zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania
środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.
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