
Projekt 
 
z dnia  9 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 13 września 2022 r. 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wieprz. 

Działając na podstawie art. 14, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) - Rada Gminy Wieprz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz 
uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/313/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 roku (Dz. Urz. Województwa 
Małopolskiego, poz. 4014 z dnia 5 czerwca 2018 roku z późn. zm.) zwanej dalej zmianą planu. 

§ 2. Przedmiotem zmiany planu będą: 

1) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 1 położonego w miejscowości Frydrychowice, polegająca na przeznaczeniu tego terenu 
pod zabudowę zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 

2) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 2 położonego w miejscowości Wieprz, polegająca na przeznaczeniu tego terenu pod 
zabudowę zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 

3) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 3 położonego w miejscowości Wieprz, polegająca na przeznaczeniu tego terenu pod 
zabudowę zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 

4) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 4 położonego w miejscowości Gierałtowiczki, polegająca na przeznaczeniu tego terenu 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej 
planu; 

5) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 5 położonego w miejscowości Frydrychowice, polegająca na przeznaczeniu tego terenu 
pod zabudowę zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 

6) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 6 położonego w miejscowości Frydrychowice, polegająca na przeznaczeniu tego terenu 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej 
planu; 

7) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 7 położonego w miejscowości Wieprz, polegająca na przeznaczeniu tego terenu pod 
zabudowę zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 

8) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 8 położonego w miejscowości Wieprz, polegająca na przeznaczeniu tego terenu pod 
zabudowę zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 
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9) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 9 położonego w miejscowości Przybradz, polegająca na przeznaczeniu części tego 
terenu pod zabudowę zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 

10) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 10 położonego w miejscowości Frydrychowice, polegająca na przeznaczeniu tego terenu 
pod zabudowę zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 

11) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 11 położonego w miejscowości Frydrychowice, polegająca na przeznaczeniu tego terenu 
pod zabudowę zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 

12) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 12 położonego w miejscowości Wieprz, polegająca na usunięciu z rysunku planu dróg 
wewnętrznych wyznaczonych w granicach tego terenu, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części 
tekstowej planu; 

13) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, dla 
terenu oznaczonego nr 13 położonego w miejscowości Nidek, polegająca na przeznaczeniu tego terenu pod 
zabudowę zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 

14) zmiana w ustaleniach tekstowych planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej 
uchwały, dotycząca dopuszczenia możliwości lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, w granicach 
administracyjnych gminy Wieprz; 

15) zmiana w ustaleniach tekstowych planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej 
uchwały, dotycząca dopuszczenia możliwości lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej, w tym 
przeznaczonych na wynajem, dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MU, w granicach administracyjnych gminy Wieprz; 

16) zmiana w ustaleniach tekstowych planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej 
uchwały, dotycząca dopuszczenia możliwości lokalizacji obiektów agroturystycznych dla terenów zabudowy 
zagrodowej oznaczonych na rysunku planu symbolem RM, w granicach administracyjnych gminy Wieprz. 

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 

1) załącznik graficzny nr 1 składający się z 11 arkuszy; 

2) załącznik graficzny nr 2. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt 
 
z dnia  9 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 13 września 2022 r. 

w sprawie: zbycia nieruchomości w formie zamiany. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 13 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 37 ust.2 pkt 4 oraz art. 67 ust.3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. 
poz. 1846),  Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy zamiany, w następstwie której:Barbara Serwin oraz Alojzy 
Serwin, przeniosą na rzecz Gminy Wieprz własność nieruchomości położonej w Gminie Wieprz, o łącznej 
powierzchni 0,2894 ha,  w obrębie Wieprz, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00024646/4 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy    w Wadowicach, składającej się z niezabudowanych działek gruntu o nr ewid.: 6477/1  o pow. 
0,0798 ha oraz 5582/2 o pow. 0,2096 ha   a  Gmina Wieprz przeniesie na rzecz Barbary Serwin oraz Alojzego 
Serwina własność nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wieprz o łącznej powierzchni 0,2294 ha, 
położonej w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00080847/3, prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Wadowicach, składającej się z działki gruntu o nr ewid.: 5768/19 o pow. 0,2294 ha, na której 
urządzona jest utwardzona płytami droga z ustanowieniem przy zawieraniu umowy zamiany przez Barbarę 
Serwin oraz Alojzego Serwina prawem użytkowania nabytej przez nich nieruchomości (bez wyłączania 
jakichkolwiek pożytków) do czasu oddania do użytkowania drogi wewnętrznej w rozumieniu ustawy o drogach 
publicznych na nieruchomości położonej w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, stanowiącej działki gruntowe 
o nr ewid.: 6477/1 o pow. 0,0798 ha, 5582/2 o pow. 0,2096 ha, o łącznej powierzchni 0,2894 ha, jednakże 
nie dłużej niż do dnia   31 grudnia 2025 roku.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wieprz

Nr XXXVII/…./22

z dnia 13 września 2022r.

Dział Rozdz. Nazwa
Rodzaj dotacji z 

budżetu

dla jedn.sektora 

finansów 

publicznych

dla jedn. nie 

należących do 

sektora 

finansów 

publicznych

010 Rolnictwo i łowiectwo 65 000,00

01043
Infrastruktura wodociągowa 

wsi
65 000,00

Dotacje celowe z 

budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie 

kosztów realizacji 

inwestycyji  i zakupów 

inwestycyjnych 

zakładów budżetowych 

(majątkowa)

65 000,00

400

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę

140 060,00

40002 Dostarczanie wody 140 060,00

Dotacja przedmiotowa 

(bieżąca)
140 060,00

600 Transport i łączność 336 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 000,00

dotacja celowa 

(bieżąca)
1 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 335 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
335 000,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa
0,00 42 151,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 42 151,00

dotacja celowa 

(bieżące)
42 151,00

801 Oświata i wychowanie 290 000,00

80104 Przedszkola 290 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
290 000,00

851 Ochrona zdrowia 9 282,00 100 000,00

85154
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi
0,00 100 000,00

dotacja celowa 

(bieżące)
100 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Wieprz w 2022r.



85158 Izby wytrzeźwień 9 282,00 0,00

dotacja celowa 

(bieżące)
9 282,00

852 Pomoc społeczna 0,00 630 000,00

85232 Centra integracji społecznej 0,00 30 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
30 000,00

85295 Pozostała działalność 0,00 600 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
600 000,00

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
429 746,40 365 000,00

90001
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
429 746,40 250 000,00

Dotacja przedmiotowa 

(bieżąca)
429 746,40

dotacja celowa 

(majątkowa)
250 000,00

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu
115 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
115 000,00

921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego
1 778 000,00 41 387,00

92109
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby
1 511 000,00

dotacja podmiotowa 

(bieżąca)
1 511 000,00

92116 Biblioteki 267 000,00

dotacja podmiotowa 

(bieżąca)
267 000,00

92120
Ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami
31 387,00

dotacja celowa 

(bieżąca)
31 387,00

92195 Pozostała działalność 10 000,00

dotacja celowa 

(bieżąca)
10 000,00

926 Kultura fizyczna i sport 188 000,00

92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu
188 000,00

dotacje celowe 

(bieżące)
188 000,00

Razem 3 048 088,40 1 366 538,00

OGÓŁEM DOTACJE 4 414 626,40

w tym:

dotacje podmiotowe 1 778 000,00

dotacje przedmiotowe 569 806,40

dotacje celowe 2 066 820,00

w tym:

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 1 301 820,00

dotacje celowe inwestycyjne 765 000,00



Projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wieprz

Nr XXXVII/…./22

z dnia 13 września 2022r.

§ Kwota

1 Rolnictwo i łowiectwo 010 0,00 65 000,00 65 000,00 149 000,00 0,00 -84 000,00 

1.1
Infrastruktura 

wodociągowa  wsi
01043 65 000,00 65 000,00 149 000,00 0,00 -84 000,00 

2 Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w 

energię elektryczną, 

gaz i wodę

400 204 886,00 2 599 715,00 140 060,00 1 058 833,00 0,00 1 745 768,00 

2.1 Dostarczanie wody 40002 204 886,00 2 599 715,00 140 060,00 1 058 833,00 1 745 768,00 

3. Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska

900 0,00 1 142 396,00 429 746,40 2 644 008,00 0,00 -1 501 612,00 

3.1 Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód

90001 0,00 1 142 396,00 429 746,40 555 827,00 586 569,00 

3.2 Zakłady gospodarki 

komunalnej

90017 0,00 0,00 2 088 181,00 -2 088 181,00 

OGÓŁEM 204 886,00 3 807 111,00 0,00 634 806,40 3 851 841,00 0,00 160 156,00 

W tym dotacja z budżetu
Ogółem w tym: wpłata do 

budżetu nadwyżki 

środków obrotowych           

Stan środków 

obrotowych na 

początek roku 

budżetowego

Przychody Koszty Stan środków 

obrotowych na 

koniec roku 

budżetowego

Wyszczególnienie Nr 

podziałki

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022r.

Lp.

Ogółem

Strona 19



Projekt 
 
z dnia  9 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 13 września 2022 r. 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2023–2030 oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

Działając na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846), Rada 
Gminy Wieprz, uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2023–2030. 

§ 2. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na 
lata 2023 - 2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia 13 września 2022 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania oraz konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieprz 
na lata 2023 – 2030 

Działanie Termin Uzasadnienie 
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do 
opracowania projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Wieprz na lata 
2023-2030 

III kw. 2022 r. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do 
opracowania projektu Strategii  
wynika z art. 10f ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09). 

Powołanie zespołu ds. 
opracowania Strategii 

III kw. 2022 r. Zarządzenie Wójta Gminy Wieprz w 
sprawie powołania zespołu ds. 
Strategii. 

Przeprowadzenie diagnozy 
i opracowanie wniosków z sytuacji 
społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej gminy: 
 
- Przeprowadzenie akcji 
informacyjno – promocyjnej; 
- Zebranie wniosków dotyczących 
problemów i oczekiwań w zakresie 
rozwoju gminy; 
- Opracowanie na potrzeby Strategii 
diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej gminy; 
- Opracowanie wniosków z 
diagnozy. 

III kw. 2022 r. Konieczność przeprowadzenia 
diagnozy we wskazanym zakresie 
wynika z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz.U.2021.1057 t.j. z dnia 2021.06.14). 

Opracowanie projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Wieprz na lata 
2023-2030, zgodnego z przepisami, 
standardem i spójnego z 
wytycznymi dokumentów 
nadrzędnych 

IV kw. 2022 r.  
Projekt Strategii będący efektem prac 
Komisji, przeprowadzonej diagnozy oraz 
wniosków zgłoszonych w trakcie prac na 
projektem strategii.  

Ogłoszenie i przeprowadzenie 
konsultacji 

IV kw. 2022 r. Ogłoszenie na stronie internetowej 
gminy informacji o konsultacjach, 
terminie i sposobie przekazywania 
uwag do projektu Strategii. 
 
Wymóg konsultacji ze wskazanymi 
podmiotami oraz terminy wynikają 
z art. 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz.U.2021.1057 t.j. z dnia 2021.06.14). 

Przygotowanie  sprawozdania 
z przebiegu oraz wyników 
konsultacji oraz jego publikacja 

I kw. 2023 r. Przedstawienie przez Zespół opracowujący 
projekt Strategii 
wyników konsultacji w terminie do 30 dni od 
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dnia zakończenia konsultacji. 
Przekazanie projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Wieprz na lata 
2023-2030 do Zarządu 
Województwa  Małopolskiego w 
celu wydania opinii 

I kw. 2023 r. Opinia zarządu Województwa 
Małopolskiego w ciągu 30 
dni od dnia otrzymania projektu 
Strategii (art. 10 f. ust. 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z 
dnia 2022.03.09). 

Przygotowanie projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Wieprz na lata 
2023-2030 po uwzględnieniu 
ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji 

I kw. 2023 r. - 

Przeprowadzenie ewaluacji 
trafności, przewidywanej 
skuteczności i efektywności 
realizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Wieprz na lata 2023-2030 oraz  

I kw. 2023 r. 

Przygotowanie projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Wieprz na lata 
2023-2030 po uwzględnieniu 
ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonej uprzedniej 
ewaluacji. 

I kw. 2023 r. 

 
 
Przeprowadzenie uprzedniej 
ewaluacji wynika z art. 10a ust. 2 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U.2021.1057 t.j. z dnia 
2021.06.14). 

Przygotowanie i wysłanie wniosku o 
wydanie opinii w trybie przepisów 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 
2022.05.16) do Regionalnego 
Dyrektora 
Ochrony Środowiska oraz 
Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w sprawie 
konieczności lub braku konieczności 
sporządzenia 
prognozy oddziaływania na 
środowisko. 

I kw. 2023 r.  Zgodnie z procedurą określoną w ustawie z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach odziaływania na środowisko 
(Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16). 

Uchwalenie Strategii Rozwoju 
Gminy Wieprz na lata 2023-2030 
przez Radę Gminy Wieprz. 

I kw. 2023 r. Uchwała zgodnie z art. 10 f ust. 4 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z 
dnia 2022.03.09). 
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Projekt 
 
z dnia  9 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 13 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/191/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 

logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Wieprz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116) Rada Gminy Wieprz uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/191/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zasad udzielania 
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów 
i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Wieprz wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin 
zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów 
pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Wieprz" 

2) § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1 Uchwała określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych: 

1) pedagogów, 

2) pedagogów specjalnych, 

3) psychologów, 

4) logopedów, 

5) doradców zawodowych, 

6) terapeutów pedagogicznych" 

3) W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:" § 3 

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
dla: 

1) pedagoga w wysokości 22 godzin, 

2) pedagoga specjalnego w wysokości 22 godzin, 

3) psychologa w wysokości 22 godzin, 

4) logopedy w wysokości 22 godzin, 
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5) doradcy zawodowego w wysokości 22 godzin, 

6) terapeuty pedagogicznego w wysokości 22 godzin." 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 
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Projekt 
 
z dnia  9 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 13 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXVI/141/08 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 października 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Wieprz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 30 ust. 6, art. 9ca ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116),, Rada Gminy Wieprz uchwala, co 
następuje: 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/141/08 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 października 2008 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz dokonuje się następujących zmian: 

1) w § 5 ust. 1 lit. e uchwały otrzymuje brzmienie:" e) sprawowanie funkcji mentora" 

2) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 7. 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu lub funkcję mentora  przysługuje dodatek 
w wysokości 50 zł miesięcznie. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje odpowiednio z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu za każdą osobę 
odbywającą staż, z tytułu pełnienia obowiązków mentora za każdą osobę odbywającą przygotowanie do zawodu 
nauczyciela. 

3. Prawo do dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji opiekuna stażu lub funkcji mentora powstaje od 
pierwszego dnia po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji opiekuna stażu lub funkcji mentora, a jeżeli 
powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje odpowiednio z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu w okresie 
przerwania stażu przez nauczyciela odbywającego staż, z tytułu pełnienia funkcji mentora w okresie przerwania 
odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. " 

3) w § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2. Przyznany dodatek funkcyjny za wychowawstwo i pełnienie 
obowiązków opiekuna stażu lub obowiązków mentora jest zmniejszany proporcjonalnie do okresu pobierania: 

a) wynagrodzenia za czas choroby, 

b) zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego." 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 
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Projekt 
 
z dnia  9 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 13 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXIV/208/ 2021 Rady Gminy Wieprz  z dnia 18 czerwca 2021 roku  w sprawie 
zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr  XXIV/208/ 2021 Rady Gminy Wieprz  z dnia 18 czerwca 2021 roku  
w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody    i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz prostuje się 
oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w rozdziale 7 w §12 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że 
dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie ust. 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji 
w Wieprzu. 

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 
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Projekt 
 
z dnia  9 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 13 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz nr XXI/257/2022 z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie: uchwalenia 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2022- 2024. 

Na podstawie z art. 21 ust. 5 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 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Gminy Wieprz, uchwala co 
następuje: 

§ 1. Załącznik do uchwały nr XXI/257/2022 z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2022- 2024 otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Wieprzu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia 6 września 2022 r. 

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIEPRZ NA LATA 2022- 2024 

URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE 

l.p Zadanie (nazwa) Krótka charakterystyka zadania Źródła 
finansowania 

Planowane nakłady do poniesienia w 
tys. zł 

Ogółem    
2022 - 
2024 

    2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Rozbudowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Gierałtowice, ul. Beskidzka, 
Wieprz 

Wykonanie   dokumentacji 
projektowej wraz z zezwoleniami na 
realizację inwestycji, oraz budowa sieci 
wodociągowej 

 
Środki własne 

zakładu 

 
 

40 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

40 

Środki własne 
zakładu 

 
 

44 

 
 

40 

 
 

40 

 
 

124 

2 Rozbudowa sieci wodociągowej w 
Gierałtowicach i Gierałtowiczkach, 
os. Sikora 

Opracowanie dokumentacji Rozbiórka 
istniejącej sieci wodociągowej DN 75mm 
PCV, budowa nowej sieci DN 110mm PE 

Środki  z budżetu 
Gminy Wieprz 

16,5 - - 16,5 

3 Budowa zbiornika żelbetowego na wodę pitną 
wraz z rozbudową i przebudową sieci 
wodociągowej, budowa wiaty. Rozbiórka 
istniejącego zbiornika stalowego.. 

Opracowanie dokumentacji z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę i rozbiórkę. 

Środki  z budżetu 
Gminy Wieprz 

 
 

48,5 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

48,5 

4 Budowa urządzenia wodnego w miejscowości                 
Gierałtowice ,                    ul. Dworska 

Budowa rurociągu kanalizacji, studni i 
wylotu wód popłucznych  z SUW 
Gierałtowice do potoku Wieprzówka 

Środki własne 
zakładu 

 
 

- 

 
 

50 

 
 

- 

 
 

50 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 805262C8-DE59-4637-98EC-226783593AF2. Projekt Strona 1



5 Rozbudowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Nidek, ul Słoneczna 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz 
z zezwoleniami na realizację inwestycji 
oraz budowa sieci wodociągowej 

Środki  z budżetu 
Gminy Wieprz 

 
 

- 

 
 

20 

 
 

30 

 
 

50 

6 Rozbudowa i modernizacja systemu 
monitoringu obiektów wodociągowych 

Rozbudowa monitoringu technologicznego 
przepompowni wody w Nidku, ul. Św. 
Szymona i przepompowni wody we 
Frydrychowicach, ul. Wadowicka, 
rozszerzenie monitoringu w SUW 
Gierałtowice 

 
Środki własne 

zakładu 

 
 

- 

 
 

25 

 
 

- 

 
 

25 

7 Modernizacja strefowych studni 
wodomierzowych 

Rozbiórka istniejących studni i ich 
technologii, budowa nowych studni z 
montażem nowego uzbrojenia 
technologiczno-pomiarowego 

 
Środki własne   

zakładu 

 
 

- 

  
 

60 

 
 

60 

8 Budowa paneli fotowoltaicznych w 
miejscowości Gierałtowice, ul. Dworska 11 

Budowa paneli fotowoltaicznych na Stacji 
Uzdatniania Wody w Gierałtowicach , 
zwiększenie produkcji energii elektrycznej 
z mikroinstalacji fotowoltaicznej 

 
Środki z budżetu  
Gminy Wieprz 

 
 

-  

 
 

60 

 
 

- 

 
 

60 

9 System zdalnego odczytu wskazań 
wodomierzy 

Wprowadzenie systemu umożliwiającego 
zdalny odczyt wodomierzy 

Środki z budżet 
Gminy Wieprz 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

60 

 
 

60 

Suma wydatków w tys. zł (netto) 149 195 190 534 
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URZĄDZENIA KANALIZACYJNE  
Planowane nakłady do poniesienia w tyś. zł.  L.p. Zadanie (nazwa) Krótka charakterystyka 

zadania  
Źródła 

finansowania  

2022 2023 2024 

Ogółem 
 2022-2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej  
ul. Górska / ul. Wrzosowa 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z 
zezwoleniami na realizację 
inwestycji oraz budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej.  Odcinek 
sieci kanalizacji sanitarnej dla 
osiedla budynków 
jednorodzinnych w obrębie   ul. 
Wrzosowej oraz ul. Górskiej   

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz  

- 420 - 420 

2 Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w 
obrębie ul. Górska/ul. 
Kalinowa    

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej.  Odcinek sieci 
kanalizacji sanitarnej dla 
budynków jednorodzinnych oraz 
budynku produkcyjnego  w 
obrębie   ul. Górskiej i ul. 
Kalinowej. 

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 
 
Program Rządowy 
Fundusz Polski 
Ład : Program 
Inwestycji  
Strategicznych  

504,4 - - 504,4 

3 Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej ul. 
Beskidzka (działki nr ewid. 
5991/2 i 2609/15) 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej do nieruchomości 
przy ul. Beskidzkiej  

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 
 
Program Rządowy 
Fundusz Polski 
Ład : Program 
Inwestycji  
Strategicznych  

44 - - 44 

4 Rozbudowa sieci ul. 
Słoneczna  

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej do nieruchomości 
zlokalizowanych w obrębie ul. 
Słonecznej  

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 
Program Rządowy 
Fundusz Polski 
Ład : Program 
Inwestycji  
Strategicznych 

241,5 - - 241,5 
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5 Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej ul. 
Kuwik  (działki  nr ewid. 
6688/3, 3478/3, 3478/4, 
3479/4, 3482/6, 3484/7, 
3484/6, 3484/5) 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej do nieruchomości 
zlokalizowanych przy ul. 
Kuwik.   

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 
 
Program Rządowy 
Fundusz Polski 
Ład : Program 
Inwestycji  
Strategicznych  

44,5 - - 44,5 

6 Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej ul. 
Górska (działka  nr ewid. 
5899/8) 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej do nieruchomości 
zlokalizowanych przy ul. ul. 
Górskiej  (działki nr ewid. 
3644/54,  3644/55  ) 

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 
 
Program Rządowy 
Fundusz Polski 
Ład : Program 
Inwestycji  
Strategicznych  

31 - - 31 

7 Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej ul. 
Lawendowa  

Wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz rozbudowa  
sieci kanalizacji sanitarnej do 
nieruchomości na ul. 
Lawendowej (rozbudowa 
istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej)  

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 

20 200 - 220 

8 Rozbudowa sieci ul. 
Słoneczna etap II  

Wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz rozbudowa  
sieci kanalizacji sanitarnej  na 
ul. Słonecznej (rozbudowa 
istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej) 

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 

- 145 - 145 

Suma wydatków w tys. zł (netto) 885,4 765 - 1650,4 
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Projekt 
 
z dnia  9 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 13 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXI/258/2022 Rady Gminy Wieprz w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata 2022-2024” 

Na podstawie z art. 21 ust. 5 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 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Gminy Wieprz, uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/258/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata 2022-2024”, otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Wieprzu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia 13 września 2022 r. 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI 
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH i URZDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2022 – 2024 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu 

I.  WPROWADZENIE 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata 2022-2024 opracowano 
zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 

Niniejszy plan jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań modernizacyjno – 
inwestycyjnych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata 2022-2024 w zakresie 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu zakładu. 

Obowiązek sporządzenia i aktualizowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wynika z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Zgodnie z przepisem art. 21 wyżej wskazanej ustawy, plan ten 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. 

Opracowany plan wpisuje się w przedmiotowe zadania określone statutem Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu i jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Wieprz. 

Plan ma charakter otwarty i może być uzupełniany i korygowany w zakresie zmian rzeczowych, 
finansowych i czasowych planowanych przedsięwzięć, których wcześniej nie można było przewidzieć. 

II.  PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH i KANLIZACYJNYCH  

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Wieprzu jest: 

1) realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie Gminy Wieprz, na terenie miejscowości 
Głębowice zgodnie z udzielonym zezwoleniem Wójta Gminy Osiek oraz na terenie miejscowości Radocza 
zgodnie z zezwoleniem Wójta Gminy Tomice; 

2) obsługa ludności, podmiotów gospodarczych  i instytucji w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 
komunalnych  na terenie objętym zasięgiem działania w Gminie Wieprz; 

3) pobór i uzdatnianie wody surowej do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej; 

3) ochrona posiadanych ujęć wody i ich racjonalna eksploatacja; 

4) eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych; 

5) opracowywanie planów i programów rozbudowy urządzeń wodociągowych                          i kanalizacyjnych 
oraz  ich realizacja; 

6) wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do posiadanej sieci wodociągowej oraz sieci 
kanalizacyjnej oraz uzgodnień branżowych, 

7) zawieranie umów z odbiorcami, fakturowanie i pobieranie opłat za świadczone usługi. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D2428D5F-3E90-4FE2-BC39-614669B285DC. Projekt Strona 1



8) Zawieranie umów z operatorami świadczącymi usługi oczyszczania ścieków i odbioru odpadów powstałych 
w związku z prowadzoną gospodarką ściekową. 

Podstawowymi celami „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych               
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2024" są: 

- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu utrzymanie ciągłości dostaw wody, 

- uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej  obszarów miejscowości Wieprz nieobjętych systemem 
kanalizacyjnym  w celu umożliwienia prawidłowego odprowadzenia ścieków; 

- inwestycje w zakresie budowy/rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej są realizowane w celu zaspokojenia 
potrzeb  mieszkańców zamieszkujących obszar inwestycji w zakresie  odprowadzania ścieków bytowych 

- poszerzanie zakresu świadczonych usług oraz poprawa ich standardów jakościowych. 

III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W LATACH 2022-2024 

Planowane zadania  w zakresie urządzeń wodociągowych: 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowice, ul. Beskidzka, Wieprz. 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gierałtowicach i Gierałtowiczkach,os. Sikora 

3. Budowa zbiornika żelbetowego na wodę pitną wraz z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej, budowa 
wiaty. Rozbiórka istniejącego zbiornika stalowego. 

4. Budowa urządzenia wodnego w miejscowości                 Gierałtowice , ul. Dworska 

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nidek, ul Słoneczna 

6. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu obiektów wodociągowych 

7. Modernizacja strefowych studni wodomierzowych. 

8. Budowa paneli fotowoltaicznych w miejscowości Gierałtowice, ul. Dworska 11. 

9. System zdalnego odczytu wskazań wodomierzy 

Planowane zadania  w zakresie urządzeń kanalizacyjnych: 

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Górska / ul. Wrzosowa 

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Górska/ul. Kalinowa 

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Beskidzka (działki nr ewid. 5991/2 i 2609/15) 

4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna . 

5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kuwik  (działki  nr ewid. 6688/3, 3478/3, 3478/4, 3479/4, 3482/6, 
3484/7, 3484/6, 3484/5) 

6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Górska (działka  nr ewid. 5899/8) 

7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Lawendowa 

8. Rozbudowa sieci ul. Słoneczna etap II. 

Zestawienie planowanych przedsięwzięć rozwojowo–modernizacyjnych na lata 2022-2024 przedstawia 
załączona do planu tabela. Przedstawione w tabeli kwoty wyrażają wartości netto planowanych nakładów do 
poniesienia w kolejnych latach realizacji planu. Część zadań planowana jest na kilkuletni okres realizacji, stąd 
niektóre zadania pojawiają się w kolejnych latach planu. 

IV.  PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW ORAZ  
PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU. 

Wszystkie zaplanowane zadania rozwojowo-modernizacyjne zmierzają do dalszego racjonalizowania 
działań zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzenia ścieków  poprzez: 

·ograniczenie strat wody /wymiana zużytych technologicznie rurociągów sieciowych, dobór odpowiednich 
materiałów, z których wykonane są nowe sieci wodociągowe   i jej uzbrojenie, ciągłość monitorowania 
dobowej produkcji wody i jej parametrów/; 
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·doskonalenie dystrybucji wody za pomocą minimalizacji skutków awarii na sieciach wodociągowych; 

·racjonalizacja płukania filtrów i zrzutu wód popłucznych; 

·utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci i minimalizacja uderzeń hydraulicznych oraz dostosowanie 
wielkości produkcji wody do wielkości rozbioru wody; 

·zmniejszenie zużycia energii elektrycznej prowadzonych procesów technologicznych. 

·dostosowanie średnic do bieżących możliwości  odprowadzania  ścieków oraz zastosowanie/ 
wybudowanie odpowiednich urządzeń kanalizacyjnych np. przepompowni ścieków. 

·prowadzenie regularnego  przeglądu systemu kanalizacyjnego ( w tym za pomocą inspekcji telewizyjnej, 
„zadymiarki kanałowej” )     w celu bieżących napraw i usuwaniu nieprawidłowości . 

·kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji, 

·eliminowanie zrzutu wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej poprzez  cykliczne 
kontrole  studni sieciowych oraz  uszczelnianie studni. 

V.  NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2022 – 2024. 

Planowane nakłady na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych w latach 2022 - 2024 wynoszą 
ogółem 2 184,4.000 zł. 

Z uwagi na brak wartości kosztorysowych wymagane nakłady zostały oszacowane na podstawie wcześniej 
zrealizowanych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych. Przyjęte nakłady mogą być w trakcie realizacji 
planu korygowane i zmieniane z przyczyn niezależnych od zakładu. 

W poszczególnych latach obowiązywania „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  na lata 2022 - 2024" planuje się następujące nakłady: 

Urządzenia wodociągowe 

rok  2022 = 149 tys. zł; rok 2023 = 195 tys. zł, rok 2024 =190 tys. zł suma 534 tyś zł 

Urządzenia kanalizacyjne 

rok  2022 - 885,4 tys. zł; rok 2023 – 765 tys. zł, rok 2024 - 0 tys. zł suma 1650,4 tyś. zł 

VI.  SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI 

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2024" 
przewiduje sfinansowanie zadań objętych planem ze środków własnych zakładu oraz pochodzących z budżetu 
Gminy Wieprz. 

W przypadku wystąpienia możliwości pozyskania środków z innych zewnętrznych źródeł 
finansowania zostaną podjęte działania zmierzające do zmiany źródła sfinansowania inwestycji . 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH i URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2022 – 2024 

URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE 

l.p Zadanie (nazwa) Krótka charakterystyka zadania Źródła 
finansowania 

Planowane nakłady do poniesienia w 
tys. zł 

Ogółem    
2022 - 
2024 

    2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Rozbudowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Gierałtowice, ul. Beskidzka, 
Wieprz 

Wykonanie   dokumentacji 
projektowej wraz z zezwoleniami na 
realizację inwestycji, oraz budowa sieci 
wodociągowej 

 
Środki własne 

zakładu 

 
 

40 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

40 

Środki własne 
zakładu 

 
 

44 

 
 

40 

 
 

40 

 
 

124 

2 Rozbudowa sieci wodociągowej w 
Gierałtowicach i Gierałtowiczkach, 
os. Sikora 

Opracowanie dokumentacji Rozbiórka 
istniejącej sieci wodociągowej DN 75mm 
PCV, budowa nowej sieci DN 110mm PE 

Środki  z budżetu 
Gminy Wieprz 

16,5 - - 16,5 

3 Budowa zbiornika żelbetowego na wodę pitną 
wraz z rozbudową i przebudową sieci 
wodociągowej, budowa wiaty. Rozbiórka 
istniejącego zbiornika stalowego.. 

Opracowanie dokumentacji z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę i rozbiórkę. 

Środki  z budżetu 
Gminy Wieprz 

 
 

48,5 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

48,5 

4 Budowa urządzenia wodnego w miejscowości                 
Gierałtowice ,                    ul. Dworska 

Budowa rurociągu kanalizacji, studni i 
wylotu wód popłucznych  z SUW 
Gierałtowice do potoku Wieprzówka 

Środki własne 
zakładu 

 
 

- 

 
 

50 

 
 

- 

 
 

50 

5 Rozbudowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Nidek, ul Słoneczna 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz 
z zezwoleniami na realizację inwestycji 
oraz budowa sieci wodociągowej 

Środki  z budżetu 
Gminy Wieprz 

 
 

- 

 
 

20 

 
 

30 

 
 

50 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D2428D5F-3E90-4FE2-BC39-614669B285DC. Projekt Strona 1



6 Rozbudowa i modernizacja systemu 
monitoringu obiektów wodociągowych 

Rozbudowa monitoringu technologicznego 
przepompowni wody w Nidku, ul. Św. 
Szymona i przepompowni wody we 
Frydrychowicach, ul. Wadowicka, 
rozszerzenie monitoringu w SUW 
Gierałtowice 

 
Środki własne 

zakładu 

 
 

- 

 
 

25 

 
 

- 

 
 

25 

7 Modernizacja strefowych studni 
wodomierzowych 

Rozbiórka istniejących studni i ich 
technologii, budowa nowych studni z 
montażem nowego uzbrojenia 
technologiczno-pomiarowego 

 
Środki własne   

zakładu 

 
 

- 

  
 

60 

 
 

60 

8 Budowa paneli fotowoltaicznych w 
miejscowości Gierałtowice, ul. Dworska 11 

Budowa paneli fotowoltaicznych na Stacji 
Uzdatniania Wody w Gierałtowicach , 
zwiększenie produkcji energii elektrycznej 
z mikroinstalacji fotowoltaicznej 

 
Środki z budżetu  
Gminy Wieprz 

 
 

-  

 
 

60 

 
 

- 

 
 

60 

9 System zdalnego odczytu wskazań 
wodomierzy 

Wprowadzenie systemu umożliwiającego 
zdalny odczyt wodomierzy 

Środki z budżet 
Gminy Wieprz 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

60 

 
 

60 

Suma wydatków w tys. zł (netto) 149 195 190 534 
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URZĄDZENIA KANALIZACYJNE  
Planowane nakłady do poniesienia w tyś. zł.  L.p. Zadanie (nazwa) Krótka charakterystyka 

zadania  
Źródła 

finansowania  

2022 2023 2024 

Ogółem 
 2022-2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej  
ul. Górska / ul. Wrzosowa 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z 
zezwoleniami na realizację 
inwestycji oraz budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej.  Odcinek 
sieci kanalizacji sanitarnej dla 
osiedla budynków 
jednorodzinnych w obrębie   ul. 
Wrzosowej oraz ul. Górskiej   

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz  

- 420 - 420 

2 Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w 
obrębie ul. Górska/ul. 
Kalinowa    

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej.  Odcinek sieci 
kanalizacji sanitarnej dla 
budynków jednorodzinnych oraz 
budynku produkcyjnego  w 
obrębie   ul. Górskiej i ul. 
Kalinowej. 

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 
 
Program Rządowy 
Fundusz Polski 
Ład : Program 
Inwestycji  
Strategicznych  

504,4 - - 504,4 

3 Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej ul. 
Beskidzka (działki nr ewid. 
5991/2 i 2609/15) 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej do nieruchomości 
przy ul. Beskidzkiej  

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 
 
Program Rządowy 
Fundusz Polski 
Ład : Program 
Inwestycji  
Strategicznych  

44 - - 44 

4 Rozbudowa sieci ul. 
Słoneczna  

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej do nieruchomości 
zlokalizowanych w obrębie ul. 
Słonecznej  

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 
Program Rządowy 
Fundusz Polski 
Ład : Program 
Inwestycji  
Strategicznych 

241,5 - - 241,5 
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5 Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej ul. 
Kuwik  (działki  nr ewid. 
6688/3, 3478/3, 3478/4, 
3479/4, 3482/6, 3484/7, 
3484/6, 3484/5) 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej do nieruchomości 
zlokalizowanych przy ul. 
Kuwik.   

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 
 
Program Rządowy 
Fundusz Polski 
Ład : Program 
Inwestycji  
Strategicznych  

44,5 - - 44,5 

6 Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej ul. 
Górska (działka  nr ewid. 
5899/8) 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej do nieruchomości 
zlokalizowanych przy ul. ul. 
Górskiej  (działki nr ewid. 
3644/54,  3644/55  ) 

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 
 
Program Rządowy 
Fundusz Polski 
Ład : Program 
Inwestycji  
Strategicznych  

31 - - 31 

7 Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej ul. 
Lawendowa  

Wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz rozbudowa  
sieci kanalizacji sanitarnej do 
nieruchomości na ul. 
Lawendowej (rozbudowa 
istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej)  

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 

20 200 - 220 

8 Rozbudowa sieci ul. 
Słoneczna etap II  

Wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz rozbudowa  
sieci kanalizacji sanitarnej  na 
ul. Słonecznej (rozbudowa 
istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej) 

Środki z budżetu 
Gminy Wieprz 

- 145 - 145 

Suma wydatków w tys. zł (netto) 885,4 765 - 1650,4 
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