

									


  Uchwała Nr XLIX/304/06
Rady Miejskiej w Korfantowie
    z dnia 20 października 2006 roku


w sprawie przyjęcia „Programu uporządkowania gospodarki wodociągowej
i przyjęcia kierunków modernizacji systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności gminy w wodę w latach 2007-2013”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/1 
Rada Miejska uchwala:

§ 1

Przystępuje się do realizacji „Programu uporządkowania stanu gospodarki wodociągowej gminy Korfantów w latach 2007 – 2013” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Burmistrz corocznie przedkładać będzie Radzie Miejskiej wycinkowy plan realizacyjny zadań określony w „Programie” danego roku budżetowego zaopiniowany przez właściwe Komisje Rady.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.


§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.









1/Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,Dz.U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759,  Dz.U. z 2005 roku  Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 i Dz.U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128/.




                                                                                                                    Załącznik do uchwały Nr XLIX/304/06
                                                                                                           Rady Miejskiej z dnia 20 października 2006r. 


P R O G R A M

uporządkowania gospodarki wodociągowej i przyjęcia kierunków modernizacji systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności gminy w wodę w latach 2007-2013.

I. Założenia ogólne: 

Poprawę stanu gospodarki wodnej na bazie wodociągu grupowego „Korfantów”, „Przydroże Małe” i „Ścinawa Mała” przyjmuje się do realizacji poprzez spięcie wszystkich wodociągów i centralne zasilanie ich w wodę 
z wodociągu grupowego „Korfantów”.

II. Dla realizacji tego przedsięwzięcia należy:

1. Na Stacji Wodociągowej „Korfantów”:
- wykonać i uruchomić studnię wierconą Nr 6 o wydajności Qe = 90m³/h,
- zmodernizować i zautomatyzować część technologiczną procesu uzdatniania wody na przepustowość Q = 90m³/h,
- zmodernizować pompę II° wraz z zasilaniem energetycznym dla parametrów Qmax = 130m³/h,
- wyremontować budynek SW wraz z poprawą zagospodarowania terenu 
i wprowadzenia pełnego monitoringu urządzeń i SUW. 
Termin realizacji w/w zadań w okresie II półrocza 2007r.

2. Na Stacji Wodociągowej „Przydroże Małe”:
- wybudować, bądź wyremontować zbiornik wody o poj. 2 x 100 m³ 
z pompownią strefową o parametrach Qmax = 60m³/h,
- wyłączyć z dalszej eksploatacji istniejące obiekty SUW,
- uruchomić i wprowadzić do przepompowni istniejący wykonany rurociąg tranzytowy Ø 160 PCV Puszyna - Przydroże Małe,
- zlikwidować reduktory ciśnienia Sr 1 i Sr 2 do wsi Puszyna,
- wprowadzić monitoring urządzeń i terenu pompowni.
Termin realizacji w okresie III kw. 2007r. – II półrocze 2007 – I półrocze 2008r.

3. Na Stacji Wodociągowej Ścinawa Mała:
- wyłączyć z dalszej eksploatacji ujście wody i filtry ciśnieniowe,
- wyremontować istniejące zbiorniki żelbetowe o poj. 2 x 50 m³,
- ułożyć rurociąg tranzytowy od SUW Przydroże Małe do SUW Ścinawa Mała Ø 110 PCV długości około 3300 mb,
- wprowadzić monitoring urządzeń i terenu stacji.
Termin realizacji w okresie 2009-2011.
4. Zadania sieciowe międzystacyjne:
- odciąć dopływ wody pomiędzy wsią Rynarcice i Kuropas w formie zestawów zasuw,
- zabudować reduktor ciśnienia Sr 3 na 40 m sł. w. przed wsią Rzymkowice,
- ułożyć rurociąg tranzytowy od SUW Korfantów do węzła Pu 1 przed wsią Puszyna Ø 160 PCV długości około 1200 mb,
- zmodernizować przepompownię ze zbiornikiem wodociągowym „Włodary” poprzez:
- sieć wodociągową do wsi Włodary należy wpiąć bezpośrednio do sieci tranzytowej z Jegielnicy,
- pompownię strefową do wsi Węża należy wpiąć bezpośrednio do sieci tranzytowej z Jegielnicy,
- zabudować reduktor ciśnienia na 40 m sł.w. we wsi Włodary na rzędnej wsi 200 m n.p.m.
Realizacja w okresie 2010-2013.

Dla wyżej określonych warunków technicznych poszczególnych odcinków pracy sieci i ciśnień w węzłach przyjęte rozwiązania całego układu pozwolą na właściwą mniej kosztowną dostawę rozbiór wody ze źródłem podstawowym zaopatrzenia z SUW Korfantów.

Finansowanie w/w inwestycji wodociągowych odbędzie się ze środków:
- „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 -2013”,
- własnych gminy.




							

