UCHWAŁA NR …………
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany załącznika do Uchwały nr XIX/115/2020 Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na lata 2020-2025.’’
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) 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 Miejska w Młynarach uchwala, co
następuje:
§ 1. Załącznik do Uchwały nr XIX/115/2020 z dnia 04 lutego 2020 r. nr XIX/115/2020 Rady Miejskiej
w Młynarach z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie jak
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inwestycje planowane do realizacji na lata 2020-2025 po aktualizacji

Lp.

Nazwa zadania

1.

Wdrożenie inteligentnych e-usług w
gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla
odbiorców Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Młynarach” w ramach
Działania 3.1 “Cyfrowa dostępność
informacji sektora publicznego oraz wysoka
jakość e-usług publicznych” OŚ Priorytetowa
3 Cyfrowy Region z dofinansowaniem RPO
WW-M na lata 2014-2020
Opracowanie dokumentacji na remont sieci
wodociągowej w miejscowości Rucianka

2.

Przewidywany
okres realizacji

2020-2022

Przewidywany
koszt w zł. netto

1100 000

Udział Miasta i
Gminy Młynary

-

% Udział
ZWiK
zł. netto
15%
165 000

2021

20 000

-

2021

160 000

-

2022-2024

Razem: 850 000

-

100%
20 000

3.

Remont sieci wodociągowej w miejscowości
Rucianka

4.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Młynarach, polegająca na instalacji dwóch
zbiorników retencyjnych, każdy o poj. 200m 3
oraz wybudowanie dodatkowej studni
głębinowej (ujęcie wody w Młynarach)
Zakup prasy filtracyjnej do odwadniania
nadmiernych osadów w oczyszczalni ścieków

100%
160 000

5.

100%
850 000

2021

500 000
-

100%
500 000

% Udział
Środków
pomocowych
zł. netto
85%
935 000

6.

7.

8.

Zakup ciągnika służącego do wywożenia
odwodnionych osadów do kompostowni w
Braniewie oraz do wywozu nieczystości
płynnych od indywidualnych odbiorców z
terenu gminy Młynary
Zakup przyczepy służącej do wywożenia
odwodnionych osadów do kompostowni w
Braniewie
Zakup samochodu wyposażonego w
urządzenie ciśnieniowe

2022

Zakup beczki asenizacyjnej do wywozu
nieczystości płynnych od indywidualnych
odbiorców z terenu gminy Młynary
Odnawialne źródła energii w tym budowa
farmy fotowoltaicznej na terenie
Oczyszczalni Ścieków

139 500

-

100%
139 500

2022

60 000

-

2022

320 000

-

2023

80 000

-

100%
60 000
100%
320 000

9.

10.

100%
80 000

2023-2025

600 000

-

100%
600 000

Uzasadnienie
Realizacja prac wynikająca z Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych poddawana jest ciągłej analizie w zakresie zarówno możliwości jak i bieżących potrzeb
w zakresie: remontów, modernizacji, zakupu niezbędnych urządzeń.
Na podstawie tej analizy nastąpiła weryfikacja przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych, zgodnie
z zapisem w Dziale IV obowiązującego Planu, który brzmi: „ Plan ma charakter otwarty, może być
sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych
planowanych przedsięwzięć oraz kierunków w pozyskiwaniu środków na ich realizację, których wcześniej
nie można przewidzieć.”
Zmian dokonano w załączniku sporządzonym w formie tabeli „ Inwestycje planowane do realizacji na lata
2020-2025 po aktualizacji” stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały.

