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I. WPROWADZENIE 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym utworzony został w wyniku przekształcenia 
samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny w Giżycku, w jednoosobową Spółkę 
Gminy Giżycko, Uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XI/139/2011 z dnia 26 października 2011 roku. 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym prowadzi statutową działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na podstawie Aktu 
Założycielskiego Spółki, KRS 0000406620 oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.  poz. 2028) i ustawy z dnia 20 
grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021r. poz. 679). 

10 lutego 2012r. Spółka uzyskała wymagane ustawą (art.16 pkt 1) zezwolenie Wójta Gminy Giżycko na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w formie decyzji, na 
terenie Gminy Giżycko. Zezwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony. 

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 zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim 
planie rozwoju i modernizacji. 

Zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek 
zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw 
wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków     
w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych 
ścieków. Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących      
w posiadaniu Spółki został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy, przy uwzględnieniu 
aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki. 

Urządzeniami wodociągowymi, których dotyczy plan, są zgodnie z art.2 pkt 16 ustawy: ujęcia wód 
podziemnych, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz 
urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

Urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu ustawy art.2 pkt 14 są to sieci kanalizacyjne, wyloty 
urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia 
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Zakres tematyczny planu zgodnie z art.21 ust. 2 ustawy określa w szczególności: 

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 
2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 
5) sposób finansowania planowanych inwestycji. 

 Priorytetem przy opracowaniu planu jest zapewnienie ciągłości i jakości podstawowych usług 
świadczonych przez Spółkę.  Drugim ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy opracowywaniu jest 
stopniowy rozwój Spółki. 



 Przy opracowywaniu Planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Spółka opierała się na następujących kryteriach: 

- kryterium finansowym – sposób finansowania planowanych inwestycji, 

- kryterium techniczno – ekonomicznym – modernizacja wynikająca z częstych awarii, napraw i zagrożeń 
wynikających z ich występowania lub modernizacja powodująca oszczędności kosztów eksploatacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

- kryterium zrównoważonego rozwoju – uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo jeno i wielorodzinne 
zgodnie z planami inwestycyjnymi Gminy Giżycko. 

 Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 4 lat 
od 2022 roku do 2025 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. 
Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków 
pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Łączna planowana 
wielkość na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na lata 2022 – 2024 wynosi 7 466 049,13 zł na inwestycje 
związane z gospodarką wodną oraz 3 965 816,47 zł na gospodarkę ściekową. Wartości te są podane w cenach 
netto. 

 Pozostałe środki pochodzące z amortyzacji planuje się wykorzystać na zakup sprzętu specjalistycznego 
niezbędnego do utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w pełnej sprawności i stanie nie powodującym 
jej pogorszenia. 

 

II. ANALIZA STANU OBECNEGO 
 

1. Sieci wodociągowe – z wodociągów korzysta 95% mieszkańców Gminy Giżycko. Znaczna część sieci 
zaczęła być budowana w 1991 roku. Z biegiem lat jej długość systematycznie się powiększa i wynosi 
obecnie 219,5 km. Wykonana jest w 80% z rur PCV, 20% z rur PE. Istniejąca sieć wodociągowa 
charakteryzuje się dość dobrym stanem technicznym. Awarie w ilości 20-30 w skali roku występują 
najczęściej w wodociągach wybudowanych w latach 70-tych, wskazując na znaczny stopień ich 
wyeksploatowania. Ponadto rozległość sieci powoduje częściowe problemy z zapewnieniem odpowiedniego 
ciśnienia. 
 
Stacja Uzdatniania Wody Sterławki Średnie – jej ujęcie posiada 2 studnie wiercone o głębokości 77 m    
i 80 m. Wydajność maksymalna uzdatniania wody na poziomie 8 m³/h. Średni pobór wody ze stacji wynosi 
185 m³/dobę. Stacja ta doprowadza wodę do mieszkańców części miejscowości Gminy Giżycko (Sterławki 
Średnie, Sterławki Małe, Bogacko, Guty, Kamionki, Fuleda, Dziewiszewo, Doba, Piękna Góra, Kalinowo, 
Wrony Nowe, Wrony). 
 
Stacja Uzdatniania Wody Wilkasy – ujęcie stacji posiada 3 studnie o głębokościach 63 m, 63 m, 62 m. 
Wydajność maksymalna stacji kształtuje się na poziomie 20 m³/h. Średni pobór wody ze stacji to 472 
m³/dobę. Sieć magistralna wykonana z rur PCV o średnicach od 90 mm do 225 mm. Sieci wodociągowe 
podłączone do SUW-u doprowadzając wodę do mieszkańców części gminy: Wilkasy, Wilkaski, Szczybały 
Giżyckie, Gorazdowo, Bogaczewo, Wola Bogaczkowska, Wronka, Kozin, Strzelce. 
 

Stacja Uzdatniania Wody Zielony Gaj – ujęcie posiada 2 studnie o głębokościach 42 m oraz 47 m. 
Wydajność maksymalna stacji wynosi 11,5 m³/h. Średni pobór wody ze stacji kształtuje się na poziomie 274 
m3/dobę. Sieć magistralna zbudowana jest z rur PVC o średnicach od 90 mm do 160 mm. Sieć wodociągowa 
zasilana z tego ujęcia doprowadza wodę do ok. 950 mieszkańców miejscowości: Zielony Gaj, Nowe Sołdany, 
Kożuchy Małe, Pieczonki, Sulimy kolonie, Spytkowo, Świdry oraz ul. Świderska i Zachodnia w Gajewie. 

 



Stacja Uzdatniania Wody Upałty - ujęcie dysponuje dwiema studniami o głębokościach 47 m oraz 42 m. 
Wydajność maksymalna uzdatniania wody to 13 m³/h. Średni pobór wody ze stacji wynosi 317 m3/dobę. 
Wodociąg grupowy zasilany z tego ujęcia doprowadza wodę do ok.  1300 osób zamieszkujących Upałty Małe, 
Kożuchy Wielkie, Kruklin, Upałty, Kąp, Grajwo. Sieć magistralna zbudowana jest z rur PVC o średnicach od 90 
mm do 160 mm. 

 Część miejscowości Gminy Giżycko położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem korzysta z wody 
ujmowanej z miejskiego ujęcia wody Gajewo. Na granicy administracyjnej zamontowane są wodomierze, 
na podstawie których PWiK Sp. z o. o. rozlicza się z GZK Sp. z o. o. Ten odcinek sieci wynosi 18,6 km i 
zbudowany jest głównie z rur PVC o średnicach od 90 mm do 160 mm.  

Obecnie z ujęcia wody PWiK Sp. z o. o. korzysta ok. 2700 osób zamieszkujących miejscowości: Pierkunowo, 
Antonowo, Sulimy, Bystry, Grajwo, część Kożuch Wielkich, Gajewo. 

Produkcja i sprzedaż wody w okresie 2018r.  - 2020r. 

Ujęcie wody Produkcja wody 
uzdatnionej w m3 

Sprzedaż w m3 Straty wody w % 

Sterławki 67 677 53 486 17 

Upałty 115 645 79 628 27 

Wilkasy 172 190 134 493 22 

Zielony Gaj 100 044 88 292 12 

 

2. Sieci kanalizacyjne – system kanalizacji sanitarnej oparty jest głównie na kanalizacji grawitacyjnej, 
przepompowniach ścieków i kanalizacji tłocznej, która za pomocą kolektorów przerzutowych 
dostarcza ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Istniejąca sieć kanalizacji obejmuje przede 
wszystkim najgęściej zaludnione okolice w pobliżu miasta Giżycka, ale także szereg miejscowości 
na wschodzie Gminy (w pobliżu kolektora przerzutowego z Kruklanek) oraz zachód od jeziora 
Niegocin. Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Giżycko wynosi 165,9 
km. Jest to w większości sieć wybudowana po 1990 roku. W sieci kanalizacyjnej zainstalowano 106 
przepompowni sieciowych. Aktualnie z usług kanalizacyjnych korzysta około 70% mieszkańców 
Gminy Giżycko. 

 

Zlewnie ścieków: 

a. Arna (lotnisko) – osiedle Grajwo, Gmina Miłki. 

b. Bystry – Gajewo. 

c. Batory – Gajewo. 

d. Sulimy – Kruklanki, Pieczonki, Zielony Gaj, Nowe Sołdany, Kożuchy Wielkie, Kożuchy Małe, 
Upałty Małe, Kruklin, Sulimy, część Gajewa. 

e. Wilkasy – Wilkasy, Wilkasy Zalesie, Osiedle Prefabet, Wronka, Wola Bogaczkowska, 
Bogaczewo, Kozin. 

f. Piękna Góra – Piękna Góra, Wrony, Wrony Nowe, Kalinowo, Sterławki Małe, Sterławki 
Średnie, Bogacko, Doba, Fuleda, Kamionki, Guty. 

g. Antonowo – Antonowo, Pierkunowo, część Gajewa (ul. Zachodnia, Żółta).  

h. Aleja Lipowa – Gajewo (Al. Lipowa, Słoneczna, Dębowa, Modrzewiowa, Dworska), Gajewo 
Batorego (ul. Węgorzewska, Jałowcowa, Jaśminowa, Świerkowa, Pomidorowa, Leśna, Poleska, 
Akacjowa, Malinowa, Wichrowe Wzgórze, Grabowa, Grzybowa, Kalinowa, Topolowa). 

i. Stranda. 



 
              Porównanie zlewni pod względem ilości dostarczanych ścieków oraz strat na przesyle. 

Do analizy przyjęto okres 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia roku 2020. 
 

 
Zlewnia Ilość ścieków  

dostarczonych do PWiK 
w m3 

Ilość ścieków 
zafakturowanych w m3 

Strata na 
przesyle 
ścieków w % 

Grajwo (Arna) 41 726 42 737 2 

Bystry  17 890 17 789 0 

Sulimy 111 608 120 591 7 

Wilkasy 113 953 120 696 5 

Piękna Góra 36 456 39 011 6 

Antonowo 114 602 126 390 9 

Aleja Lipowa,  
ul. Batorego 

38 264 39 050 2 

razem 474 499 506 264 6 
  

Strata na przesyle ścieków w roku obrachunkowym wykazuje średni wskaźnik 6%. Jest on stosunkowo niski ze 
względu na to, że w tym okresie notowano niski poziom opadów oraz poziom wód gruntowych uległ znacznemu 
obniżeniu.  

 

III. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH W LATACH 
2022-2024 

 
Spółka prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest: 

1. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostawy wody               
w sposób ciągły, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz zapewnienie należytej 
jakości dostarczanej wody, 

2. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do doprowadzania ścieków                 
w sposób ciągły oraz zapewnienie należytej jakości ścieków, 

3. zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, 
4. windykacja należności przeterminowanych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, łącznie         

z możliwością odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w oparciu o 
ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

5. pobieranie należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, 
6. wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, 
7. utrzymanie w należytym stanie technicznym i porządku infrastruktury naziemnej urządzeń wodno-

kanalizacyjnych, 
8. nadzór nad realizacją budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 
9. organizacja i nadzór nad usuwaniem awarii na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 
Chcąc sprostać wymaganiom dotyczącym świadczenia usług, GZK Sp. z o. o. w  Bystrym planuje 

wykonać nowe zadania rozwojowo-modernizacyjne. Są one zawarte w niniejszym projekcie wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych i obejmują okres lat 2022-2024. 

Zakładamy średnioroczną sprzedaż wody na poziomie 600 000 m3, przy maksymalnym dobowym 

zapotrzebowaniu około 1644 m3. Dobowa wydajność posiadanych stacji uzdatniania wody wynosi około 



2000 m3 i gwarantuje pełne pokrycie zapotrzebowania w okresie realizacji planu. 

Zakładamy niewielką rozbudowę sieci wodociągowej o charakterze lokalnym związaną z budową                    
i zasiedleniem nowych posesji jak i modernizację systemu dystrybucji wody. 

W planowanych latach przewidujemy. 

W zakresie dostarczania wody: 

1. Wybudowanie sieci wodociągowej w celu doprowadzenia wody do terenów obecnie niezasilanych., 

 

2. Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Zielonym Gaju, co pozwoli na zasilenie w  wodę większego 
terenu oprócz dotychczasowego. Planowane jest dostarczenie wody do odbiorców z terenu Gajewo 

3. Spinka sieci wodociągowej z miejscowości Sterławki Małe z miejscowością Wronka co pozwoli 
odciążyć SUW Wilkasy, poprzez przepięcie odbiorców z m. Strzelce, Bogaczewo, Kozin, Gorazdowo, 
część m. Szczybały Giżyckie. 

4. Spinka sieci wodociągowej z miejscowości Spytkowo z m. Gajewo przy ul. Węgorzewska w celu 
przepięcia odbiorców Gajewa na wodę z SUW Zielony Gaj 

5. Odpłatne przejęcia prywatnie wybudowanych  sieci. 

6. Modernizację odcinków wodociągów niespełniających wymogów do dostarczenia wody                       
o odpowiednim ciśnieniu. 

W zakresie odprowadzania ścieków głównie skupimy się na: 

1. Zapewnieniu sprawności technicznej urządzeń kanalizacyjnych. 

2. Wykonaniu remontów przepompowni ścieków. 

3. Budowie sieci kanalizacyjnych o znaczeniu lokalnym. 

4. Zapewnieniu możliwości prowadzenia monitoringu całodobowego na przepompowniach. 

5. Wykonaniu remontów studzienek kanalizacyjnych. 

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej w m. Grajwo wraz z zakupem 
ciągnika z wozem asenizacyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH 
LATACH 

 

 
PLANY INWESTYCEJNE NA LATA 2022-2024 WODOCIĄGI 

 
 

Rodzaj robót Długość/ 
Średnica  

Kwota (zł netto) 2022 2023 2024 

1 Spinka sieci 
wodociągowej 
Wronka - Sterławki 
Wronka - Wronka 

Wodociąg 
2550/ Ø160  

Wodociąg 
673/ Ø110  

958 049,13    
 

958 049,13 
 

2 Wymiana zasuw 
oraz montaż nowych 

50 sztuk 50 000 15 000 15 000 20 000 

3 Przebudowa SUW 
Zielony Gaj 

- 4 900 000    500 000 4 400 000 
 

4 Spinka sieci 
wodociągowej 
Spytkowo - 
Węgorzewska 
(projekt + budowa) 

4500m/ 

Ø160 

1 200 000  
 

1 200 000 
 

5 Projekt i budowa 
sieci wodociągowej 
w m. Sulimy dz. 
158/33 

130m/ 

Ø110 

32 000 
  

32 000 

6 Budowa sieci 
wodociągowej w m. 
Bogaczewo dz. 
587/7, 587/1, 584, 
103/55, 103/31, 571, 
103/23 

617m/ 

Ø110 

174 000  
 

100 000 74 000 

7 Budowa sieci 
wodociągowej w m. 
Sołdany  

119m/Ø110           
12m/ Ø90          
49m/ Ø40 

65 000  65 000   

8 Wymiana 
wodomierzy na 
liczniki z odczytem 
zdalnym w m. 
Wilkasy Zalesie 

150szt 20 000 20 000   

9 Budowa sieci 
wodociągowej w m. 
Wilkasy ul. Dębowa 
dz. 407 

140m/ 

Ø110 

35 000 35 000   

10 Budowa sieci 
wodociągowej w m. 
Gajewo ul. 
Jesionowa dz.218/86 

130m/ 

Ø110 

32 000 32 000   

 

 

      



       

PLANY INWESTYCEJNE NA LATA 2022-2024 KANALIZACJA SANITARNA 
 

Rodzaj robót Długość/ 
Średnica  

Kwota (zł netto) 2022 2023 2024 

1 Wymiana pomp w 
przepompowni 
Bogaczewo Główna 

- 50 000,00    50 000 
  

2 Remonty 
przepompowni 

19 szt. 950 000,00    250 000 350 000 350 000 

3 Wymiana 
przepływomierza- 
zlewnia Batory 

1 szt. 50 000,00    50 000 
  

4 Renowacja 
przepompowni 
(Bogaczewo Gł., 
Szczybały Gł., 
Antonowo Gł.) 

3 szt. 100 000,00    35 000 35 000 30 000 

5 Projekt i budowa 
sieci kanalizacyjnej 
w m. Sulimy dz. 
158/33 

130/Ø200 50 000,00    
  

50 000 

6 Budowa sieci 
kanalizacyjnej   w m. 
Wilkaski dz. 6/9, 
6/19, 23/28 

190/Ø200 65 000,00    
  

65 000 

7 Budowa sieci 
kanalizacyjnej   w m. 
Wilkaski 

graw. 162/Ø200                    
tłocz. 90/Ø90    

78 000,00    
  

78 000 

8 Budowa sieci 
kanalizacyjnej w m. 
Bogaczewo dz. 
587/7, 587/1, 584, 
103/55, 103/31, 571, 
103/23 

graw. 935/Ø200                    
tłocz. 295/Ø90             
przepomp. 
Ścieków 

400 000,00   200 000 200 000 

9 Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej  
w m. Wilkasy ul. 
Dębowa dz. 407 

132m/ 

Ø200 

45 000 45 000   

10 Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
w m. Gajewo ul. 
Jesionowa dz.218/86 

120m/ 

Ø200 

42 000 42 000   

11 Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i 
tłocznej w . Kąp, 
Upałty, Grajwo (III 
etap) 

Kanalizacja 
sanitarna   
2610,5m     
przep. sieciowe 
szt. 3                  
przep. przydom. 
szt. 21 

1 116 680,45 

 

1 116 680,45   

 

12 Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i 
ciśnieniowej w m. 
Grajwo (I etap) (w 
tym ciągnika z 
wozem 
asenizacyjnym) 

Kanalizacja 
graw. 580/ Ø200  

Kanalizacja 
tłoczna . 
11200/Ø90  

Kanalizacja 
tłoczna . 
167/Ø63  

1 019 136,02  1 019 136,02  

 



V. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW 

 

Zakup i montaż zintegrowanego systemu pomiarowego do dystrybucji wody, który pozwoli na: 

• monitorowanie strefowego punktu pomiaru ciśnienia i dwukierunkowego przepływu, 

• monitorowanie i rejestrację pracy lokalnych ujęć wody, 

• rejestrację i monitorowanie punktów sprzedaży wody, 
• dynamiczne sterowanie zaworem redukującym ciśnienia w sieci. 
Zakupiony zostanie również system nasłuchowy do wykrywania wycieków, który pozwoli na 

szybsze zlokalizowanie awarii sieci wodociągowej, a w konsekwencji da możliwość zmniejszenia strat 
wody. Zostaną zamontowane na hydrantach korki przeciwkradzieżowe, co powinno zmniejszyć 
nieuzasadniony pobór wody. Zamontowane zostaną na sieciach głównych dodatkowe studzienki 
wodomierzowe wraz z zasuwami w celu monitorowania kierunku przepływu wody do poszczególnych 
miejscowości. Takie rozwiązanie pozwoli na dokładną analizę strat wody oraz pozwoli, w razie awarii na 
zmniejszenie ilości odbiorców odciętych od dostaw wody w czasie usuwania awarii. 

Z pozostałych działań należy wspomnieć o: 

• Kontynuowaniu wymiany wodomierzy na nowocześniejsze i dokładniejsze,  odporne na działanie 
silnego pola magnetycznego. Z analizy dotychczasowych wymian wodomierzy wynika, że 
średniorocznie będzie podlegać wymianie około 500 wodomierzy. 
W programie woda, którym dysponuje GZK Sp. z o. o., każdy wodomierz jest przypisany do 
konkretnej nieruchomości z terminem jego ważności. Na podstawie tych informacji ustalana jest 
kolejność wymian wodomierzy, które tracą okres legalizacji. 

• Sprawdzaniu poprawności doboru wodomierzy przy ich wymianie. 
• Aktywnym działaniu w celu wykrywania źródeł nielegalnego poboru wody. 

 

Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków: 

• zastosowanie monitoringu na kolejnych siedmiu przepompowniach ścieków, montaż 
przepływomierzy na rurociągach doprowadzających ścieki z kierunku Pieczonek i Kożuch 
Wielkich, 

• kompleksowa kontrola odbiorców pod kątem zgodnego z prawem eksploatacji przyłączy 
kanalizacyjnych (m. in. eliminacja przypadków podłączenia wód opadowych do kanalizacji), 
z wykorzystaniem urządzenia zadymiającego, służącego  do wykrywania nielegalnych 
przyłączy wody opadowej oraz innych metod. 

• dalszy proces przeglądów i remontów studzienek kanalizacyjnych, 
• wykonanie inspekcji telewizyjnej wybranych kanałów kanalizacyjnych, 
• modernizacja wyeksploatowanych odcinków sieci kanalizacyjnej posiadających wysoką 
awaryjność, powyższe działanie zostanie uszczegółowione po wykonaniu badań za pomocą 
kamery wizyjnej, 
• zostanie zakupiony zestaw do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji. 

 

VI. NAKŁADY PLANOWANYCH ZADAŃ ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNYCH 

 
rok Razem 

2022 2023 2024  

nakłady 2 255 680,45 8 277 185,15 899 000,00 11 431 865,60 
     

 



VII. CELE I PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU 
 

W wyniku działań zawartych w planie rozwoju i modernizacji Spółka zamierza osiągnąć następujące 
cele: 

- utrzymanie ciągłej dostawy wody pitnej i odbioru ścieków zgodnie z polskimi normami   oraz 
zapewnienie niezawodności działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, 

- zmniejszenie strat wody w czym pomoże zastosowanie nowoczesnego systemu monitoringu sieci 
wodociągowej i zdecydowanie szybsza możliwość usuwania awarii, 

- poprawienie parametrów p.poż. na modernizowanych i nowo budowanych sieciach 
wodociągowych poprzez zamykanie istniejących odcinków w pierścienie w celu polepszenia 
ciśnienia i wydajności, 

- zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy do korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- ustabilizowanie strat na przesyle ścieków. 

- przepięcia odbiorców Gajewa na wodę z SUW Zielony Gaj 

 

Planowane nakłady inwestycyjne są zgodne z dysponowanymi i możliwymi do uzyskania w 
poszczególnych latach środkami finansowymi. Plan sfinansowania zadań oparty jest o środki zewnętrzne, 
pozyskane w ramach dofinansowań, oraz fundusze własne przedsiębiorstwa, pochodzące między innymi               
z amortyzacji i założonego zysku. 

Pozostałe nieujęte w zadaniach rozwojowo-modernizacyjnych środki inwestycyjne zostaną wykorzystane 
na modernizację obiektów przedsiębiorstwa, a przede wszystkim na zakup specjalistycznego sprzętu, 
maszyn i urządzeń. 

Zostaną również zakupione zasuwy liniowe w celu możliwości odcięcia krótszych długości 
odcinków rurociągów przesyłowych. Pozwoli to w momencie awarii zmniejszyć straty wody przy 
spuszczaniu, płukaniu i ponownym napełnianiu sieci. 

Planujemy wprowadzać zdalne odczyty wodomierzy w celu osiągnięcia w przyszłości 
systematycznego comiesięcznego rozliczania odbiorców indywidualnych i fakturowania zużycia wody       
i odprowadzania ścieków. 

Utrzymanie wysokiej sprawności sprzętu specjalistycznego jak i środków transportu, zapewnia to 
możliwość szybkiego i efektywnego działania służb wodno-kanalizacyjnych Spółki. Sprawny park 
maszynowy umożliwia prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych, co w przypadku wystąpienia 
awarii skraca czas ich usuwania a tym samym czas ewentualnych przerw w dostawach wody i odbioru 
ścieków oraz minimalizuje straty wody. 

Efektem powyższych działań będzie poprawa jakości świadczonych usług, zmniejszenie uciążliwości 
przykrych zapachów ścieków, zmniejszenie wielkości ładunków ścieków, zwiększenie ilości odprowadzanych 
ścieków do kanalizacji poprzez podłączenie nowych odbiorców.  Wszystkie zadania ujęte w planie wieloletnim 
mają na celu również ustabilizowanie ceny wody i ścieków z docelowym doprowadzeniem do ich obniżenia. 
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