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1. Wprowadzenie 

 

1.1 Podstawa prawna` 

 

Podstawą działalności Spółki są wydane na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001r.) 

Decyzja nr OŚ-I-7033/2/2010 Wójta Gminy Turawa z dnia 17 marca 2010 w sprawie wydania 

zezwolenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, pod nazwą Wodociągi i Kanalizacja 

Turawa Sp. z o.o. z siedziba w Kotorzu Małym (WIK Turawa), na prowadzenie działalności w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka skupia swa 

działalność na najważniejszych obszarach, do których należą: 

 pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody dla potrzeb gospodarstw domowych, zakładów pracy i 

turystów 

 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. z siedziba w 

Kotorzu Wielkim (WIK Turawa) świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków  w oparciu o  „Regulamin dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków”  przyjęty Uchwałą Rady Gminy Turawa nr XXXIX/249/10 z dnia 15 

październik 2010 

 

Ww. regulamin definiuje podstawowe obowiązki WIK Turawa w przedmiotowym zakresie 

działalności, jakość i standardy świadczonych usług, a w rozdziale VII „Techniczne warunki określające 

możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych” definiuje możliwości dostępu do usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych w przyszłości poprzez określenie wieloletnich planów rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 Metodyczną podstawą formułowania planów inwestycyjnych jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. „o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „ ( tekst jednolity Dz. U. z 

2006r. NR 123, poz. 858 z późn. zm), gdzie określono, iż: 

-„Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu”, 

 

Plany inwestycyjne określają i dotyczą: 

 planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

 przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych w poszczególnych latach 

 przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków 

 nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach 

 sposobów finansowania planowanych inwestycji 
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Działalność inwestycyjna i eksploatacyjna WIK Turawa zmierza również do wypełnienia zobowiązań 

zapisanych w Traktacie Akcesyjnym z 2004 roku poczynionych przez Rzeczpospolita Polską w okresie 

negocjacji członkowstwa Polski w UE, w zakresie zwiększenia dostępności mieszkańców 

zamieszkujących aglomerację Turawa, zgodnie z  

Zapisy dotyczące ww. zobowiązania, które determinują m. In. Politykę inwestycyjną Gminy/ poprzez 

zadania powierzone Spółce/ znajdują swoje odzwierciedlenie w Krajowym Programie Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych(KPOŚK), który jest instrumentem programowym, mającym na celu 

koordynację działań gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie budowy, 

rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Organem odpowiedzialnym za sporządzanie i okresową aktualizację ( monitoring) KPOŚK jest 

Minister Środowiska, w imieniu, którego działania te wykonuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej. 

Instrumentami ekonomicznymi i finansowymi stymulującymi realizację KPOŚK są środki pomocowe 

Unii Europejskiej oraz pożyczki i dotacje funduszy ekologicznych. Istotnym stymulatorem w przebiegu 

inwestycji realizowanych przez Gminy, które utworzyły aglomerację, są opłaty za szczególne 

korzystanie ze środowiska wodnego w zakresie odprowadzania ścieków, które stanowią znaczną 

pozycje kosztową dla WIK Turawa. 

Spółka WIK Turawa, świadcząc usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, wypełnia zadania własne Gminy Turawa ze szczególnym uwzględnieniem: 

 zapisów KPOŚK, 

 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o „Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków”, 

 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

 Ogólnych i branżowych przepisów prawa. 

 

Zgodnie z ustawą o „Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, 

Wieloletni Plan jest formułowany w zgodzie z postanowieniami i odpowiada kierunkom rozwoju 

Gminy Turawa określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy”, a także miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązek sporządzania wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( zwanej dalej 

ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając  

uwarunkowania techniczne i ekonomiczne  swej działalności. 

Jednocześnie , zgodnie z art.15 ust.1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i  

urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków 



 
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych  Spółki WIK Turawa na lata 2013-2017 

 

str. 3 
 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji”. 

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia 

tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań 

ze środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w uchwalonym planie. 

Waga tego planu polega na tym, że będzie on miał w przyszłości  bezpośredni wpływ na 

poziom opłat za wodę i ścieki, stosowanych przez WIK Turawa. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w 

posiadaniu przedsiębiorstwa opracowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków / Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 

póź. zmianami/. 

Wieloletni plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań  i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego dla części gminy. 

Wieloletni plan jest również zgodny z ustaleniami zezwolenia wydanego Przedsiębiorstwu na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków . 
 
1.2 Tryb uchwalania 

  Zgodnie z art.21 ustawy, przedsiębiorstwo przedkłada wieloletni plan  rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta), który sprawdza, czy jest on zgodny z kierunkami rozwoju gminy. 

Następnie Rada  Gminy  uchwala plan w terminie 3 miesięcy od przedłożenia planu od dnia 

przedłożenia planu. W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, plan stanowi podstawę 

do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf(art. 21 ust.6 ustawy). 

Według art.24 ust.4 ustawy aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do wniosku 

o zatwierdzenie taryfy. 

Plany wieloletnie powinny być  korygowane (aktualizowane) w przypadku zmian 

uzasadniających taka konieczność. Do wniosku  taryfowego należy załączyć plan 

w  wersji aktualnej ( art.24 ust. 3 ustawy). 
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Prezentowany dokument obejmuje zestawienie planowanych zadań racjonalizujących 

zużycie wody oraz rozwojowych i modernizacyjnych w zakresie urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych. Zestawienie prezentuje szacowane koszty inwestycyjne poszczególnych 

zadań oraz harmonogram ich implementacji. Ponadto przedstawiono źródło finansowania 

poszczególnych pozycji planu inwestycyjnego. Każde z zadań ujętych w planie opisano oraz 

uzasadniono jego realizację w oparciu o wnikliwe analizy i oceny potrzeb rozwojowych, jak i 

modernizacyjnych z uwzględnieniem wiedzy płynącej z działalności oraz możliwości 

finansowych Spółki. 

1.3 Cel opracowania 

Celem „ Wieloletniego planu” jest określenie zakresu inwestycyjnego planowanego do wdrożenia w 

latach 2014-2018, który zapewni osiągniecie branżowych standardów wyznaczonych przez stosowne 

dyrektywy UE oraz spełnienia krajowych wymogów prawnych implementujących ich postanowienia.  

„Wieloletni Plan, jego wdrożenie, jest także narzędziem do wypełnienia przez Gminę Turawa oraz 

WIK Turawa, jako podmiot realizujący zadania własne Gminy, zobowiązań zapisanych w Traktacie 

akcesyjnym z 2004 roku w zakresie: 

 Dostępności mieszkańców 

 Kluczowe dyrektywy UE, które determinują zakres planów inwestycyjnych to: 

- 98/83/EC określająca jakość wody pitnej 

- 91/271/EC określająca jakość ścieków oczyszczonych 

- 75/442/EC w sprawie odpadów (osady ściekowe) 

Kluczowe polskie akty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania WIK Turawa 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r „ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków” ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r Nr 123, poz. 858 z późn. zm) 

-ustawa z dnia 18 lipca 2001 „prawo Wodne” ( Dz. U. Nr  115poz.1229 z późniejszymi zmianami) 

-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „ O odpadach” ( Dz. U.  nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami ) 

oraz  wynikające z nich rozporządzenia: 

 Rozp. Min. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi( Dz. U z dnia 6 kwietnia 2007 r) 

 Rozp. Min. Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. „ w sprawie warunków, jakie należy spełniać 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego” ( Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r) 

 Rozp. Min, Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r „w sprawie komunalnych osadów ściekowych” 

( dz. U. 134 poz. 11140 z 2002 r) 

 Rozp. Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r „ w sprawie opłat za korzystanie ze 
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środowiska” ( Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.) 

 

Powyższe akty prawne stawiają WIK Turawa bardzo wysokie wymogi eksploatacyjne, a ich realizacja 

będzie możliwa jedynie przy przedstawionym zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym  

Spółki WIK Turawa. W celu oceny zdolności finansowych WIK Turawa w trakcie wdrażania 

„Wieloletniego Planu” przeprowadzono syntetyczny plan finansowania. 

 

1.4 Zakres  opracowania 

 Prezentowany dokument obejmuje zarówno planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

zestawienie planowanych przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz rozwojowych i 

modernizacyjnych w zakresie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Zestawienie prezentuje 

szacowane koszty inwestycyjne poszczególnych zadań oraz harmonogram ich implementacji( 

interwały kwartalne).Ponadto przedstawiono źródło finansowania poszczególnych pozycji planu 

inwestycyjnego. Każde z zadań ujętych w planie opisano oraz uzasadniono jego realizację w oparciu o 

wnikliwe analizy i oceny potrzeb rozwojowych, jak i modernizacyjnych z uwzględnieniem wiedzy 

płynącej z działalności oraz możliwości finansowych Spółki. 

 

Z uwagi na istotny wpływ inwestycji ujętych w projekcie planu wieloletniego na finanse Spółki 

dokonano również prognozy kształtowania się podstawowych parametrów Spółki, w tym analizy 

finansowej determinującej wykonalność finansową założeń planu wieloletniego. Elementem oceny  

wpływu zadań ujętych w „Wieloletnim Planie” jest również ich wpływ na poziom cen taryfowych oraz 

poziom obciążania opłatami za wodę i ścieki dochodów mieszkańców korzystających z usług WIK 

Turawa. 

 

2.Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych 

 

Zgodnie z celem, dla którego spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa została utworzona jest 

eksploatacja sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Turawa. WIK Turawa Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakres działalności obejmuje 

między innymi: 

 

1.1 Ujmowanie, produkcję przesył i dystrybucję wody dla mieszkańców gminy. 
1.2 Odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, od mieszkańców gminy Turawa. 
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1.3 Wykonywanie wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji urządzeń 
wodociągowo – kanalizacyjnych. 

1.4 Pobieranie od usługobiorców należności za usługi dostawy wody oraz odprowadzania 
ścieków. 

1.5 Dokonywanie przeglądów i odbiorów technicznych urządzeń wodociągowych  i 
kanalizacyjnych. 

1.6 Realizowanie zadań związanych przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę z 
hydrantów ppoż. Zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

1.7 Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej 
dostarczonej przez odbiorców usług i inwestorów. 

1.8 Określenie wymagań technicznych dotyczących jakości i ilości odprowadzanych 
ścieków oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem. 

1.9 Zapewnienie ochrony ujęć wody. 
1.10 Wykonywanie przeglądów, badań technicznych oraz napraw pomp głębinowych i 

innych. 
1.11 Instalowanie, naprawa oraz legalizacja wodomierzy 

 

Dodatkowo, by zmniejszyć obciążenie kosztami stałymi działalność podstawową Spółka WIK Turawa 

podjęła i podejmuje działania inwestycyjne mające na celu   sukcesywne zwiększanie zakresu swoich 

usług poprzez pozyskiwanie nowych odbiorców . 

 

 2.1 Istniejąca infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna 

 

W skład gminnej sieci wodociągowej wchodzą: 

 

Wodociąg grupowy „Kadłub Turawski” : obejmujący swoim zasięgiem wsie 

Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski i Rzędów. 

W skład tego  wodociągu wchodzi Stacja Uzdatniania Wody w Kadłubie Turawskim 

rok budowy 1999 pracuje w układzie IIIo pompowania  i Io fitracji( usuwanie żelaza) 

wody. Aktualne pozwolenie wodnoprawne (nr OŚ.BSz–6223–76/10) obowiązuje 

od dnia 20 grudnia 2010r. i jest ważne do dnia 19 lipca 2019r. Pozwolenie 

wodnoprawne zezwala na pobór wód podziemnych na potrzeby wodociągu 

grupowego „Kadłub Turawski” w ilości: 

Q max h= 42.93 m3/h 

Q śr d = 413.0 m3/d 

Q max d= 825.00 m3/d. 

W skład SUW Kadłub Turawski wchodzą: 

-ujęcie wody tj. studnia wiercona, rok budowy 1994, głębokość 54 m, w studni 

zamontowano pompę głębinową o parametrach: Q = 50 m3 /h, H= 27,00 sł.w 

-budynek stacji uzdatniania wody z układem technologicznym, w skład którego 
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wchodzą desorber, zbiornik reakcji, filtry ciśnieniowe, pompa płucząca, dmuchawa do 

płukania powietrzem, chlorator z pompą dozującą, pompownia- zestaw pompowy/ 4 

pompy/ sterowany falownikiem. 

-zbiornik wyrównawczy terenowy o pojemności 300 m3 

-odstojnik popłuczyn. 

Z uwagi na fakt posiadania na terenie SUW Kadłub jednej studni, mając na uwadze 

bezpieczeństwo ciągłego zaopatrzenia w wodę, a także z uwagi na podwyższony 

poziom azotanów na terenie ujęcia wody w Marszałkach  przeprowadzono ocenę 

techniczną wodociągów grupowych na terenie gminy Turawa. W oparciu o tę 

dokumentację planuje się przebudowę tego ujęcia. Podstawowy zakres przebudowy 

SUW Kadłub Turawski obejmuje: 

-odwiercenia, uzbrojenie i połączenie studni nr 2 na tym ujęciu 

-wymianę wszystkich urządzeń technologicznych wraz z armaturą i orurowaniem w 

celu uzyskania przepustowości stacji do wys .Q= 60 m3 na godzinę. 

 

 

Wodociąg grupowy „Turawa-Marszałki”  obejmujący swoim zasięgiem wsie Kotórz 

Mały, Kotórz Wielki, Osowiec, Turawa, Węgry, Południowy Brzeg Jeziora 

Turawskiego- Jezioro Średnie. 

Aktualne pozwolenie wodnoprawne (nr OŚ.BSz–6223–103/10) obowiązuje od 

dnia 14 styczeń 2011r. i jest ważne do dnia 31 sierpień 2020r. Pozwolenie 

wodnoprawne zezwala na pobór wód podziemnych na potrzeby wodociągu 

grupowego „Turawa - Marszałki” w ilości: 

Q max h= 40.5 m3/h 

Q śr d = 709.0 m3/d 

Stacja Wodociągowa w Marszałkach  pracuje w układzie IIo pompowania wody.  

W skład Stacji Wodociągowej wchodzą: 

- ujęcie wody - studnie wiercone nr 4 /rok budowy 1991r./ i 5a /rok budowy 2006r./ 

- budynek stacji - pompownia IIo  

W budynku stacji zlokalizowana jest  pompownia IIo - zestaw pompowy z pompami 

65WR40  6 szt. - sterowany przetwornikiem ciśnienia współpracującym z 

przetwornicą częstotliwości (falownik) .  Zestaw pracuje na zadanym ciśnieniu 35,0 m 

sł. w.    Parametry pojedynczej pompy : Q = 14-36 m3/h ,  H = 58-25 m sł. w. ,  P = 5,5  

kW  

-dwa zbiorniki wyrównawcze terenowe o poj. 150 m3 i 200 m3 
Na zbiorniku zabudowane jest złoże ociekowe na którym następuje odgazowanie i 
uwolnienie CO2 z wody surowej transportowanej rurociągiem Ø160PVC z ujęć. 
Izolację cieplą zbiornika stanowi warstwa styropianu o gr. 5 cm pokrytego siatką z 
włókna szklanego i tynkiem. 
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Po przebudowie SUW Kadłub Turawski planuje się realizację magistrali wodociągowej Rzędów- Ujęcie 

wody Turawa Marszałki 

 

 Wodociąg grupowy „Zawada” obejmujący swym zasięgiem wieś Zawada . 

 

 Wodociąg lokalny „Turawa- Jezioro Turawskie- TURAWIK ( duże ) obejmujący swoim 

zasięgiem kompleks Ośrodków Wypoczynkowych zlokalizowanych w części Północnej 

Jeziora Turawskiego. 

 

Spółka obsługuje na terenie gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę  2901 przyłączy  

wodociągowych  /2756 odbiorców/  oraz 263 przyłącza odbiorców firmowych/157 

odbiorców/  dostarczając ok. 388 tyś m3 wody w skali roku. 

Szczegółowe dane z produkcji wody  w korelacji z uzyskanymi pozwoleniami  przedstawia 

zamieszczona poniżej tabela i wykres. 

 

 Rodzaj wskaźnika 

Produkcja z własnych ujęć WIK Turawa (2013r.)   

w porównaniu do wydanych pozwoleń wodno-

prawnych 

SUW 

Marszałki 

SUW Kadłub 

Turawski 

Hydrofornia 

„Turawik” 

m
3
/godz. m

3
/godz. m

3
/godz. 

Q śr/d - rzeczywiste wydobycie 549,9 206,8 25,2 

Q śr/d - według pozwolenia wodno prawnego 709,0 413,0 115,0 

Q max/d - rzeczywiste wydobycie 970,0 452,3 82,0 

Q max/d - według pozwolenia wodno prawnego - 825,0 228,0 
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 Długości eksploatowanych sieci wraz z zmianami ich długości  zostały zestawione w 

poniższych tabelach i wykresach. 

 

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej 

Rok 
Oddanych do eksploatacji w danym roku Ogółem 

km km 

2011 0,5 131,8 

2012 9,6 141,4 

2013 0,75 142,15 
 

 

 
 

Wykres poniżej przedstawia sprzedaż wody w poszczególnych latach  eksploatacji sieci 

wodociągowej przez WIK Turawa wraz z  zachodzącymi zmianami dotyczącymi strat wody. 
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Na powyższym wykresie można zauważyć, że wraz z powstaniem Spółki WIK Turawa i 

przejęciem sieci  eksploatacji sieci wodociągowej   dane od kwietnia 2010 roku każdego roku 

wzrasta poziom dostawy wody. Widoczny również wyraźny wzrost sprzedaży wody w 

porównaniu do lat poprzednich możemy zawdzięczać wdrożonemu programowi  

systematycznej wymiany starych wodomierzy na nowe, które umożliwiają zdalny odczyt 

drogą radiową, a także wspomagają w wykrywaniu awarii, oraz kradzieżą wody. Skutkiem 

tych zabiegów jest ciągła redukcja strat na sieci wodociągowej, co ma przełożenie na 

mniejsze koszty ponoszone przez  Spółkę.  

Oczyszczalnia Ścieków w Kotorzu Małym 

Jest to oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna. Wybudowana w latach 1999-2000 przy wykorzystaniu 

technologii BIOGRADEX. Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków składa się z: 

 Komory rozprężnej, 

 Punktu zlewnego ścieków dowożonych, 

 Kraty mechanicznej oraz awaryjnej kraty ręcznej, 

 Dwóch piaskowników o przepływie pionowym, 

 Zbiornika wyrównawczego o pojemności całkowitej V = 1000 m3 i użytkowej Vuż = 800 m3 

 Przepompowni ścieków, 

 Dwóch reaktorów BIOGRADEX w skład, którego wchodzą: komory stresu beztlenowego – 

defosfatacji, komory denitryfikacji, komory usuwania węgla, komory nitryfikacji I, komory 

nitryfikacji II z komorą modyfikacji osadu, osadnika wtórnego (objętość całkowita  

reaktora V =  1133 m3), 

 Instalacji dozowania koagulantu – PIX 113, 

 Prasy odwadniającej osad, 

 Wylotu ścieków oczyszczonych. 

Aktualne pozwolenie wodnoprawne (nr  OŚ.6341.70.2013.BS) obowiązuje od dnia 27 sierpnia 

2013r. do dnia 31 lipca 2023r. W ramach pozwolenia wodnoprawnego dopuszczalne ilości 

odprowadzanych ścieków wynoszą: 

Q max h= 289,0 m3/h 

Q śr d = 2 780.0 m3/d 

Q max r= 1 423 898.00 m3/rok. 

Natomiast najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach 

wynoszą: 

 BZT5  15,0 mgO2/l, 

 ChZT  125,0 mgO2/l, 

 Zawiesina ogólna  35 mg/l, 

 Azot ogólny  15,0 mg N/l, 

 Fosfor ogólny  2,0 mg P/l. 
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 Z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków korzysta na obszarze gminy 2293 

odbiorców indywidualnych i 160 firmowych, a odbieranych jest ok. 185  tyś m3 ścieków w 

skali roku.  

Długościach obsługiwanych sieci kanalizacyjnych  przedstawiają poniższa tabela i wykres. W roku 

2013 nie przyjęto do eksploatacji nowych odcinków sieci kanalizacyjnej. 

 

Długość eksploatowanych sieci 

Rok 
Kanalizacja grawitacyjna Kanalizacja ciśnieniowa Razem 

km km km 

2010 22,6 60,1 82,7 

2011 17,4 52,4 69,8 

2012 37,1 151,6 188,7 
 

 
 Dozwolona średniodobowa przepustowość  oczyszczalni ścieków  na podstawie 

obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego wynosi  2780 m
3
/dobę. Obecnie największe 

rzeczywiste obciążenie oczyszczalni występuje w okresie wakacyjnym i wynosi ponad 1 500 

m
3
/dobę. Zwiększone ilości ścieków obserwuje się również w czasie bardzo dużych opadów 

deszczu oraz w okresie roztopów.  
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Na wykresie poniżej przedstawiono korelację pomiędzy ściekiem dowożonym a 

oczyszczonym. widać na nim wyraźnie, że zmniejszenie ilości ścieków dowożonych na OŚ 

nie spowodował redukcji ścieku oczyszczanego, a wręcz przeciwnie, powiększył go. Oznacza 

to, że działania Spółki w zakresie działań związanych z przyłączaniem się mieszkańców do 

oddawanej sukcesywnie do użytkowania nowej sieci kanalizacyjnej  przynosi pozytywny 

efekt. 

 

Jakość oczyszczonych ścieków przedstawiono w tabeli i wykresie . 

Na wykresie porównano średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w 

2013 roku do wartości dopuszczalnych. Z wykresu wynika, że oczyszczalnia osiąga znaczne 

redukcje zanieczyszczeń. Średnio w ciągu roku stopień redukcji BZT5 wynosi 98,8 %, 
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natomiast 97,9 % dla redukcji zawiesiny. W przypadku  ChZT  średni stopień redukcji w 

ciągu roku  wyniósł 95,9 % przy  wymaganych  według ustawy 75 %.  

 

Stopień redukcji badanych wskaźników oczyszczania w 2013 roku 

Miesiąc 
Redukcja BZT5 Redukcja ChZT Redukcja zawiesiny 

% % % 

styczeń 97,0 93,0 95,0 

kwiecień 99,0 95,0 99,0 

maj  98,0 96,0 94,0 

czerwiec 99,7 97,3 99,9 

lipiec 99,3 97,1 99,8 

październik 98.,8 96,2 99,9 

 

 

 

3.Przedsięwzięcia Rozwojowo-Modernizacyjne i związane z tym nakłady 

inwestycyjne w poszczególnych latach 

 

Przedmiotem planowania zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków są urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne 

będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Urządzenia zdefiniowane są następująco 

Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wody, sieci 

wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 
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Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 

służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia 

podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Z uwagi na istotny wpływ inwestycji ujętych w projekcie planu wieloletniego na finanse 

Spółki dokonano również prognozy kształtowania się podstawowych parametrów Spółki, w 

tym analizy finansowej determinującej wykonalność finansową założeń planu wieloletniego. 

Elementem oceny  wpływu zadań ujętych w „Wieloletnim Planie” jest również ich wpływ na 

poziom cen taryfowych oraz poziom obciążania opłatami za wodę i ścieki dochodów 

mieszkańców korzystających z usług WIK Turawa. 

Plany inwestycyjne określają i dotyczą: 

 planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

 przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych w poszczególnych latach 

 przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków 

 nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach 

 sposobów finansowania planowanych inwestycji 

                                                      

3.1 Kryteria doboru zadań inwestycyjnych 

 

Wdrożony w roku 2010  i zrealizowany w roku 2013 ,przez WIK Turawa zakres inwestycji w ramach 

współfinansowanego z Funduszu Spójności Projektu pn.:” Poprawa Gospodarki ściekowej na terenie 

aglomeracji Turawa-Trias opolski” determinuje dalsze możliwości prowadzenia inwestycji 

modernizacyjno-rozwojowych. Zrealizowano działania inwestycyjne ukierunkowane na  

skanalizowanie  7 wiosek Gminy Turawa ( Kotórz Wielki, Marszałki, Rzędów, Zakrzów Turawski, 

Kadłub Turawski, Ligota Turawska i Bierdzany) oraz Północnego i Południowego brzegu Jeziora 

Turawskiego oraz uporządkowania i podniesienia niezawodności funkcjonowania systemu 

wodociągowo-kanalizacyjnego w  Gminie Turawa. Inwestycje te były bardzo kapitałochłonne  i 

spowodowały zaciągniecie wielomilionowej pożyczki , ze środków WFOŚiGW w Opolu. Spłata rat 

kapitałowych i odsetek obciążać  będzie kolejne taryfy aż do 2019 roku. Dlatego też obecne plany 

wymagają szczegółowego planowania by  koszty inwestycyjne ujęte w taryfach nie powodowały  

kolejnych zwyżek cen, powodując tym samym niedostępność  cenową usług dla odbiorców usług. 

W wyniku szczegółowych analiz i procesu priorytetyzacji inwestycji, popartych ocenami Spółki w 

zakresie eksploatacyjnym, wybrano najważniejsze do realizacji z punktu widzenia prawidłowego 

działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Gminy oraz stworzenia dalszych podstaw rozwoju 

Spółki. W tym tez celu, dla maksymalnego zobiektyzowania wyboru zadań przewidzianych niniejszym 

Planem przyjęto i zastosowano niżej wymienione kryteria wyboru: 
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Awaryjność:  Istotnym kryterium z punktu widzenia sprawnego działania systemu wodociągowo-

kanalizacyjnego wiąże się z koniecznością realizacji prac wynikających z awaryjności sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych spowodowanych ich złym stanem technicznym. Konieczne są 

między innymi przebudowy istniejących sieci wodociągowych związane ze zmiana średnicy, miejscem 

posadowienia wodociągu, zmianą średnicy i/lub materiału użytego do ich budowy. Przykład 

miejscowość Turawa w okolicach ul. Kościuszki, Ogrodowa i Marszałki ul. Lipowa. Niezbędna jest 

również wymiana i naprawa istniejących zasów sieciowych . Hydranty położone na terenie Gminy 

wymagają remontów.  

 

Standard usług: jednym z podstawowych założeń i wytycznych dla opracowania niniejszego planu 

było także utrzymanie zdefiniowanego standardu i jakości usług dla mieszkańców Gminy Turawa 

świadczonych przez WIK Turawa. Dla tego tez kolejny plan obejmuje projekt i budowę wodociągu 

pod rzeka Mała Panew w Węgrach. Wybudowanie  tego odcinka sieci pozwoli na  ograniczanie 

wyłączanych odbiorców w czasie awarii i zapewni dostarczanie wody w pierścieniu dla 

poszczególnych miejscowości. Z kolei projekt i wykonanie tranzytu sieci wodociągowej łączącego sieci 

Zawada(zaopatrywanej z ujęcia WIK Opole w Zawadzie ) z siecią wodociągową w Kotorzu Małym ma 

na celu  zapewnienie ciągłości usług , w przypadku awarii zasilania bądź w Marszałkach bądź w 

Zawadzie. Ponadto w przypadku  znacznego podniesienia cen wody przez WIK Opole umożliwi 

zmniejszenie  ilości zakupu wody . 

Komplementarność: w związku z planami inwestycyjnymi dotyczącymi budownictwa 

mieszkaniowego powstaje konieczność uzupełniania istniejących sieci zarówno wodociągowych jak i 

kanalizacyjnych. Wchodzące w życie plany zagospodarowania przestrzennego powodują ,ze istniejąca 

infrastruktura  wodno-kanalizacyjna wymaga rozbudowy. W pierwszej kolejności rozpatrywane są 

inwestycje mogące znacząco wpłynąć na ilość odbieranych mediów, co zgodne jest z rachunkiem 

ekonomicznym. Rozbudowa sieci dla powstających osiedli pozwoli  racjonalnie wykorzystać środki 

finansowe Spółki w dobie kryzysu ekonomicznego.  

3.2 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach 

Rozliczenie Zadań Wieloletniego Planu rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych                              
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu  WIK Turawa Sp. z o. o  na lata 2011-2013 
zrealizowanych do dnia 30-10-2013 przedstawia załącznik 1. 
 
3.2 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach 

Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne dotyczą głównie: 
 
1.Dodatkowe sieci i przykanaliki nie objęte POIŚ  
 
 Zakończenie zadania związanego z realizacją projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na 
terenie aglomeracji Turawa- Trias Opolski”- zadanie przeniesione z planu 2011-2013. 
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2 .Przebudowa , wymiana sieci i przyłączy  Turawa ulica  Kościuszki (160 x 226 mb;  90 

74mb) 

Z uwagi na przestarzałą sieć i konieczność uporządkowania infrastruktury wodociągowej wzdłuż ulicy 

Kościuszki  oraz  umożliwienie niezależnego podłączenia do sieci budynków zasilanych z Pałacu w 

Turawie opracowano zgodnie z planem projekt wykonawczo-budowlany. W chwili obecnej Spółka 

posiada  zezwolenie na budowę i  rozstrzygnęła przetarg na wykonanie zadania. Wykonawcy został 

przekazany plac budowy. 

 
 
3.Rozbudowa i modernizacja SUW Kadłub Turawski 
 
Z uwagi na fakt posiadania na terenie SUW Kadłub jednej studni, mając na uwadze bezpieczeństwo 

ciągłego zaopatrzenia w wodę, a także z uwagi na podwyższony poziom azotanów na terenie ujęcia 

wody w Marszałkach  przeprowadzono ocenę techniczną wodociągów grupowych na terenie gminy 

Turawa. W oparciu o tę dokumentację planuje się przebudowę tego ujęcia. Podstawowy zakres 

przebudowy SUW Kadłub Turawski obejmuje: 

-odwiercenia, uzbrojenie i połączenie studni nr 2 na tym ujęciu 

-wymianę wszystkich urządzeń technologicznych wraz z armaturą i orurowaniem w 

celu uzyskania przepustowości stacji do wys .Q= 60 m3 na godzinę. 

 

4.Magistralna sieć wodociągowa Rzędów – Stacja Wodociągowa ,,Turawa – Marszałki”   

Zgodnie  z posiadaną dokumentacją opracowaną dla gminy Turawa Węgrach  (160 ok. 

4695 m. 65 m ). 

5. Rozbudowa ujęcia wody na terenie Północnego Brzegu Jeziora Turawskiego.   

Zakres zadania Opracowanie dokumentacji –projektowo wykonawczej oraz rozbudowa 

ujęcia  jest niezbędna w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw z uwagi na wiek studni i 

stale zmniejszający się poziom lustra wody. Obecne rozwiązania techniczne są 

przestarzałe i powodują znaczne spadki ciśnień wody w okresie  wzmożonego rozbioru 

wody. Wybudowana kanalizacja spowodowała wzrost zainteresowań klientów  w 

zaopatrzenie w wodę z tego ujęcia 

6. Rozwój i modernizacja wodociągowej sieci rozdzielczej 

 Wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej z rur stalowych i żeliwnych na rurociągi z  

tworzyw sztucznych stosownie do najpilniejszych potrzeb, współudział w finansowaniu z 

mieszkańcami rozwoju sieci wodociągowej w nowych obszarach zabudowy, wykup sieci 

wodociągowych wybudowanych przez inwestorów zgodnie z możliwościami finansowymi 

Spółki. 

6a Przejście siecią wodociągową pod rzeką Mała-Panew w Węgrach 
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Zakres zadania: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego  oraz wykonanie  przejścia siecią 

wodociągową pod rz. Mała Panew w Węgrach umożliwiające zasilanie w wodę w miejscowości 

Osowiec i Węgry, Kotórz Mały z dwóch stron. Dotychczasowe doświadczenie w eksploatacji wskazuje 

że takie połączenie sieci przyczyni się do zmniejszenia wyłączanych odcinków podczas usuwania 

awarii  lub  wyłączeń związanych z naprawami eksploatacyjnymi. 

6b.  Wymiany sieci wodociągowej w  Turawie-Marszałkach od ulicy Świerkowej  do „Rybaczówki” 

Zakres zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wymiana sieci  jest 

niezbędne dla wykonania wymiany sieci z uwagi na jej zły stan techniczny. Dotychczas  

eksploatowana sieć  wykona jest z żeliwa, skorodowana i  awaryjna, szczególnie w okresach 

zimowych.  

6 c. rozwoju sieci wodociągowej w nowych obszarach zabudowy,  

 Rozbudowa krótkich odcinków sieci do 50 m ,wykup sieci wodociągowych wybudowanych 

przez inwestorów zgodnie z możliwościami finansowymi Spółki. 

 

7.Opracowanie dokumentacji dotyczącej tranzytu Zawada  

Zakres zadania: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na  połączenie sieci 

wodociągowych zasilanych z dwóch źródeł zaopatrzenia. Realizacja zadania jest konieczna ze 

względów eksploatacyjnych i ekonomicznych. wykonanie tranzytu sieci wodociągowej łączącego sieci 

Zawada(zaopatrywanej z ujęcia WIK Opole w Zawadzie ) z siecią wodociągową w Kotorzu Małym ma 

na celu  zapewnienie ciągłości usług , w przypadku awarii zasilania bądź w Marszałkach bądź w 

Zawadzie. Ponadto w przypadku  znacznego podniesienia cen wody przez WIK Opole umożliwi 

zmniejszenie  ilości zakupu wody . 

8. Rozwój i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym 

W związku z zwiększona pracą urządzeń na oczyszczalni ścieków  planuje się niezbędne zakupy  

wyeksploatowanych pomp i urządzeń. Zmiany przepisów w zakresie gospodarowania osadami 

ściekowymi  oraz relatywnie wysokie koszty zagospodarowania osadów  determinują potrzebę 

wybudowania instalacji  do przerobu osadów na nawóz i jego rolnicze zastosowanie. Planowany jest 

również remont komory ścieków dowożonych polegający na  uszczelnieniu i wymianie orurowania 

oraz zamontowanie stacji zlewczej. 

9.Rozwój i modernizacja rozdzielczej sieci kanalizacyjnej 

Wymiana wyeksploatowanych przepompowni przydomowych stosownie do najpilniejszych 

potrzeb, współudział w finansowaniu z mieszkańcami rozwoju sieci kanalizacyjnej, 

dodatkowe przykanaliki lub przydomowe przepompownie w nowych obszarach zabudowy, 

wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów zgodnie z możliwościami 

finansowymi Spółki. 
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10.Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacyjnej 

 Zakup samochodu  niezbędny jest  do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przydomowych 

przepompowni ścieków. 

Realizacja zadania objętego planem 2011-2013 zatwierdzonego przez Radę Gminy Turawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania planu:        

Lp Nazwa zadania 2013-2017 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017  

1. 

Dodatkowe 

przykanaliki nie 

objęte POIŚ 550 000 550 000 0 0 0 0 

Środki własne 

+dotacja   

PROW 

2. 

Przebudowa wod. 

Kosciuszki 110 000 110 000 0 0 0 0 

Środki własne 

3. 

Rozbudowa SUW 

Kadłub Tur. 626 000 33 500 592 500 0 0 0 

Środki własne 

4. 

Magistralna sieć 

wodociągowa 

Rzędów-Marszałki 1 040 500 55 500 260 000 725 000   0 

Środki 

własne15% 

85% pożyczka 

WFOŚ 

5. 

Rozbudowa ujęcia 

wody TURAWIK 270 000 0 0 0 270 000 0 

Środki własne 

50%  

pomocowe 

6a 

Przejście pod rzeką 

M.Panew Węgry 130 000 0 130 000 0 0 0 

Środki własne 

6b 

wymiana sieci 

Turawa-Marszałki 

do Rybaczówki 150 000 0 0 150 000 0 0 

Środki własne 

6c. 

Rozwój i 

modernizacja 

wodociągowej 

sieci rozdzielczej 140 000 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Środki własne 

7. 

Tranzyt sieci 

Zawada, Kotórz 

Mały,Węgry 275 000 0 25 000 0 0 250 000 

Środki własne 
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8. 

Rozwój i 

modernizacja 

Oczyszczalni 

Ścieków 1 200 000 50 000 550 000 550 000 50 000 0 

Środki własne 

50 % 

pomocowe 

50% 

9. 

Rozwój i 

modernizacja 

rozdzielczej sieci 

kanalizacyjnej 550 000 130 000 120 000 100 000 100 000 100 000 

Środki własne 

10. 

Samochód 

specjalistyczny 365 200 365 200         

Środki własne 

    5 406 700 1 314 200 1707 500 1 555 000 450 000 380 000  

 

 

Ogółem: 

Nr zadania Środki własne Dotacje Pożyczki 

1. 200 000 350 000  0 

2. 110 000 0 0 

3. 126 000 0 500 000 * 

4. 315 500 0 725 000 * 

5. 135 000 135 000 0 

6 a 130 000 0 0 

6 b 150 000 0 0 

6 c 140 000 0 0 

7 275 000 0 0 

8 600 000 600 000 0 

9 550 000 0 0 

10 365 200 0 0 

Razem: 3 096 700  1 085 000  1 225 000 

 

Planowane inwestycje finansowane będą głównie ze środków własnych 

przedsiębiorstwa. Jednocześnie Przedsiębiorstwo będzie czyniło starania o pozyskanie 

środków pomocowych z funduszy ochrony środowiska lub z funduszy europejskich w 

uzasadnionych przypadkach. 
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4.PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY  ORAZ  

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 Przedsiębiorstwo będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację działań 
prowadzących do poprawy jakości uzdatnionej wody i zmniejszenia zużycia wody na 
potrzeby technologiczne oraz dalszego obniżania strat wody i „strat na ściekach”: 

 - poprawa jakości produkowanej wody                                            

 W ramach czynności eksploatacyjnych Spółka planuje dokonać oceny technicznej 
wszystkich studni , co pozwoli podjąć działania zmierzajace do poprawy jakości 
wody. 

- minimalizacja strat wody   

Spółka  prowadzi ciągły monitoring sieci wodociągowych, korzystając z informatycznych 

rejestrów minimalnych przepływów, pobierających dane  z układów pomiarowych 

rozmieszczonych w węzłowych punktach sieci. W ramach zrealizowanej inwestycji 

zainstalowano 7 punktów pomiarowych, w bieżącym roku dobudowane zostaną kolejne 

dwa. Dostęp do szybkiej i precyzyjnej informacji o awarii sieci umożliwia podjęcie 

natychmiastowej interwencji, skracając w ten sposób czas niekontrolowanego ubytków 

wody 

 - gospodarka wodomierzowa  

Spółka stawia sobie w tej dziedzinie konkretne cele, takie jak: dokładność pomiaru                       

i odporność na próby zakłócania pracy liczydła (np. różnego rodzaju magnesy).   

W ramach gospodarki wodomierzowej od trzech  lat prowadzona jest wymiana dotychczas 

funkcjonującego zasobu wodomierzowego na wodomierze w klasie pomiarowej C lub 

odpowiadającej jej klasie MID R=160 (lub wyższej). Zastosowanie mechanicznych urządzeń 

pomiarowych w ww. klasach dokładności, na dzień dzisiejszy stanowi górną granicę 

dokładności pomiarowej wodomierzy skrzydełkowych. Pod względem metrologicznym 

wyprzedzają je jedynie urządzenia elektromagnetyczne, których zastosowanie z 

ekonomicznego punktu widzenia, nie ma uzasadnienia. Wodomierze te wyposażone są w 

nakładki radiowe , które nie tylko pozwalają na sprawne odczyty wodomierzy ale skutecznie 

niwelują wszystkie działania odbiorców związane z zakłóceniem pracy wodomierzy. 

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług 

dostarczanych przez Spółkę. 

W zakresie gospodarki ściekowej: 

-ograniczanie strat w systemie ściekowym.  
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Głównym źródłem „strat na ściekach” są napływy do kanalizacji sanitarnej i dalej, do 

oczyszczalni ścieków tzw. wód przypadkowych (wody opadowe, roztopowe, drenażowe). 

Spółka stosuje nowoczesne metody diagnostyczne dla oceny stanu technicznego sieci 

kanalizacyjnej. Dysponujemy kamerą z obrotową , która w powiązaniu z oprogramowaniem 

komputerowym umożliwia precyzyjne ustalenie uszkodzeń rurociągów i miejsc napływu wód 

przypadkowych. Do identyfikacji nielegalnych przyłączy stosuje się także urządzenie 

wytwarzające dym, którym wypełnia się kanał ściekowy. Jeśli dym wydobywa się  poza 

układem kanalizacyjnym, wówczas ustalane jest miejsce powiązania z obcymi instalacjami. 

Inspekcja rurociągów wykorzystywana jest do oceny stanu technicznego kanałów 

sanitarnych, w celu wykrywania awarii i źródeł infiltracji wód gruntowych, ale również do 

planowania zadań remontowych i inwestycyjnych, a także do odbioru technicznego nowo 

wybudowanych sieci grawitacyjnych. 

W procesie wykrywania i eliminowania strat wykorzystuje się system zdalnego 

monitorowania przepływów we wszystkich pracujących 45 przepompowniach ścieków .   

Odchylenia od standardowej pracy przepompowni, np. czas reakcji (anormalny napływ do 

zbiornika przepompowni) od chwili wystąpienia opadów, świadczy o powiązaniu kanalizacji 

sanitarnej z kanalizacją deszczową. Jest to sygnał o istnieniu nieprawidłowości w rejonie 

takiej przepompowni, który zawęża obszar poszukiwań źródeł napływu wód przypadkowych 

do systemu odbioru ścieków sanitarnych. 

Gros wód przypadkowych trafia do kanałów ściekowych przez otwory wentylacyjne włazów 

studni kanalizacyjnych. Kanalizacja sanitarna nie może być jednakże całkowicie 

zhermetyzowana (gazy wybuchowe). Tam gdzie jest to tylko możliwe, dokonywana jest 

wymiana włazów na szczelne, m.in. na trasach głównych spływów strumieni wód 

opadowych/roztopowych oraz  w miejscach zalewisk lub zastoisk wodnych.  
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