UCHWAŁA NR XI/86/19
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2019 – 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r.
poz. 506) i art. 21 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
2018 r., poz. 1152 z późn.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2019 – 2021, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVIII/287/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2017 – 2020.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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Załącznik do
Uchwały Nr XI/86/19
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 27 czerwca 2019r

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH na lata 2019÷2021
AKTUALIZACJA

Olesno, czerwiec 2019 r.
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1. INFORMACJE WSTEPNE
Podstawę sporządzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2020, zwanego dalej także
Planem, stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) i zawiera w
szczególności






Planowany zakres usług
Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie i wprowadzanie ścieków
Nakłady finansowe w poszczególnych latach
Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Zakres rzeczowy planu określono w oparciu o:








Decyzja nr Z.III.6733.1.2017 z dnia 21 lutego 2017 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i modernizacji istniejącej
oczyszczali ścieków wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków z rur PE lub
PP o średnicy 250-400 mm posadowionego ok.2,0 m ppt o długości ok 3000
mb.
Studium Wykonalności POIŚ OŚ priorytetowa 2.3 Rozbudowa i
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno.
Program Funkcjonalno- Użytkowy dla zadania pn. Rozbudowa i
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z budową rurociągu
tłocznego ”
Protokoły typowania wykonania zadań modernizacyjnych przez jednostki
organizacyjne Spółki,
Zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne umożliwiające utrzymanie
wysokiej jakości usług i niezawodności zasilania odbiorców,
Uzgodnienia planowanych inwestycji drogowych z Wydziałem Urbanistyki,
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Olesno oraz
instytucjami odpowiedzialnymi za drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe.

2. PLANOWANY ZAKRES USŁUG
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie świadczy usługi
w zakresie:
 Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie
miasta i gminy Olesno
 Zakup wody z terenu gminy Radłów i Ciasna
W oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), stosowane zezwolenia
wydane przez właściwe władze gminne oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Olesno, przyjęty Uchwałą Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w
Oleśnie z dnia 19 marca 2019 r. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 25 marca 2019 r. poz. 1112).
Usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków są realizowane
przez spółkę z zachowaniem następujących priorytetów:
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Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zwiększającej
atrakcyjność inwestycyjną i umożliwiającej rozwój gospodarczy miasta i gminy
Olesno
Zapewnienie niezawodności działania systemów zaopatrzenia w wodę oraz odbioru
i oczyszczenia ścieków,
Zapewnienie dostawy wody o wymaganych parametrach jakościowych i
ciśnieniowych,
Zapewnienie właściwego stopnia oczyszczania ścieków z zachowaniem
obowiązujących norm prawnych
Ograniczenie strat wody
Poprawa efektywności energetycznej posiadanych urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.

3. STAN ISTNIEJACY INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNEJ
3.1 W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ
Prowadzenie działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę umożliwiającą posiadanie przez
Spółkę:





Ujęcia wody i stacja uzdatniania wody w Oleśnie
System rurociągów wodociągowych magistralnych,
System przewodów wodociągowych rozdzielczych,
System przyłączy wodociągowych.

System zaopatrzenia w wodę bazuje na ujęciach wody podziemnych, w skład których
wchodzi ujęcie wody Olesno, Wysoka oraz Wygoda.
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Na ujęciach wody eksploatowanych przez OPWiK w Oleśnie woda ujmowana jest z ośmiu
studni głębinowych od 41m do 51 m z pokładów czwartorzędowych o łącznych zasobach
eksploatacyjnych w ilości 310m3/h.
Wody pozyskiwane ze wszystkich z ujęć po procesie uzdatniania polegającym na filtracji i
napowietrzaniu na stacji Uzdatniania Wody w Oleśnie wtłaczane są do systemu
wodociągowego i odpowiadają warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowa z
dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz.
2294)
Jakość wody jest monitorowana przez akredytowane jednostki zewnętrzne oraz Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnie.
System zaopatrzenia w wodę w kategorii dystrybucji tworzą rurociągi magistralne o
średnicach ø 250 mm i długości 2,8 km, przewody sieci rozdzielczej o długości 216,7 km oraz
przyłącza wodociągowe o długości 102,1 km. Łączna długość sieci wodociągowej wraz z
przyłączami wynosi 318,8 km.
Struktura wiekowa sieci wodociągowej jest następująca





do 10 lat
od 11 do 25 lat
od 26 do 50 lat
powyżej 50 lat

34,0 km
155 km
12,6 km
15,1 km

W latach 2010-2018 nastąpiło stopniowe zwiększenie zużycia wody przez odbiorców usług
Spółki:



Sprzedaż wody dla w 2018 r w stosunku do roku 2010 zwiększyła się o 11,29%
Sprzedaż wody ogółem w 2018 r. wyniosła 667 655,90 m3/rok

Stopniowy wzrost zużycia wody wynika z decyzji i konsekwentnej realizacji przez władze
samorządowe m. Olesno budowy nowych sieci wodociągowych w obszarze Gminy Olesno.
W okresie od 2018 roku podłączono do sieci wodociągowych 38 nowych nieruchomości z
czego większość stanowią gospodarstwa domowe a do sieci kanalizacyjnej 19 nowych
nieruchomości. Z pewnością można przypuszczać, iż wzrost zużycia wody byłby jeszcze
wyższy gdyby wszyscy korzystający z podłączeń do sieci wodociągowej posiadali także
możliwość podłączenia się do systemu sieci kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie obserwuje się
wzrost ilości podłączeń do istniejących budynków mieszkalnych zasilanych do tej pory ze
studni przydomowych, a wynika to z niskiego poziomu wód gruntowych i wysychania studni
przydomowych. Występują także niekorzystne zjawiska związane z migracją zarobkową
mieszkańców poza granice gminy i kraju oraz niewielki udział odbiorców przemysłowych
przemysłu wodochłonnego w ogólnej ilości odbiorców usług przedsiębiorstwa OPWiK. Teren
gminy uznawany jest za teren rolniczy i znaczna cześć wody użytkowana przez gospodarstwa
wiejskie związku z ich rozrostem przeznaczona jest na produkcję rolną.
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3.2 W ZAKRESIE ODBIORU I OCZYSZACZNIA ŚCIEKÓW
Obszar miejski miasta Olesno skanalizowany jest w prawie 100%, a z usług kanalizacyjnych
korzysta około 99% mieszkańców Olesna. Niestety poza ścisłym obszarem miejskim o dużym
zurbanizowaniu występują znaczące braki w zakresie możliwości podłączenia się do sieci
kanalizacyjnych poza tym obszarem. Świadczy o tym poziom skanalizowania Gminy
wynoszący 52,5 % a dla aglomeracji Oleskiej wynoszący 95,1 % w której występują
przesłanki ekonomiczne do budowy nowych sieci kanalizacyjnej. Terenami
nieskanalizowanymi jest teren wiejski gminy Olesno z wyj. miejscowości Świercze ul.
Studnitza i cześć ul. Częstochowskiej. Duże dysproporcje w długości sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej obsługiwanej przez spółkę OPWiK mają swoje uzasadnienie i wynikają z
braku przesłanek ekonomicznych do budowy sieci kanalizacyjnych dla obszarów o luźnej
zabudowie / obszarów wiejskich /. Powstające na terenie miasta ścieki sanitarne
odprowadzane są do oczyszczalni ścieków systemem kanalizacji sanitarnej. System
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Olesno na koniec 2018r. obejmował 58,6 km,
w tym:



Kanalizacja sanitarna
Przyłącza

- 41,4km
- 17,2 km

W zależności od wieku długość systemu kanalizacyjnego miasta Olesno i gm. Olesno
kształtuje się następująco:






do 5 lat
od 6 do 10 lat
od 11 do 20 lat
od 21 do 50 lat
powyżej 50 lat

- 4,9 km
- 13,1 km
- 5,9 km
- 4,7 km
- 12,5 km

Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Oleśnie.
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Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w zachodniej części miejscowości Olesno.
Odbiornikiem ścieków jest rzeka Stobrawa w km 81 + 280.
Oczyszczalnia jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków która została
zaprojektowana dla ładunku zanieczyszczeń odpowiadającej 8 040 RLM / Równoważna
liczba mieszkańców / .
Oczyszczalnia ścieków pracuje w technologii złóż biologicznych dostosowanych do usuwania
węgla organicznego. W celu zwiększenia stopnia usuwania azotu i fosforu w 2000 roku
dokonano częściowej modernizacji oczyszczalni polegającej na wprowadzeniu na odpływie
filtrów DynaOxy do nitryfikacji i częściowej denitryfikacji oraz chemicznego strącania
fosforu za pomocą soli żelaza.
Oczyszczalnia posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne Starostwa Powiatowego w
Oleśnie nr OŚR.6341.2.18.2014 z dnia 14.12.2015r. określające dopuszczalne parametry
oczyszczalni:
Rodzaj oczyszczalni:
mechaniczno- biologiczna
• przepływ średni dobowy:
2.500,0 m3/d
• przepływ maksymalny godzinowy:
400,0 m3/d
• maksymalny roczny:
912.000,0 m3/rok
W ostatnim okresie kilku lat oczyszczalnia w coraz większym stopniu nie spełniała
warunków w zakresie oczyszczania azotu ogólnego, występowały także podwyższone
wartości fosforu a rzeczywisty ładunek zanieczyszczeń odpowiadał wielkości przekraczającej
11 tyś RLM. Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) dla azotu ogólnego wynosi 15 mg N/l albo 70-80%
redukcji. W związku z przestarzałą technologią, zużyciem technicznym oczyszczalni ścieków
i coraz wyższymi standardami dotyczącymi wskaźników oczyszczania ścieków podjęto
decyzję o jej modernizacji. Aktualnie oczyszczalnia ścieków nie spełnia wymagań w zakresie
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków.

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE ORAZ
RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
Wieloletni Plan Rozwoju I modernizacji Urządzeń Wodociągowych i urządzeń
Kanalizacyjnych na lata 2019-2021 skonstruowano w oparciu o analizę niezbędnych potrzeb
w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w Oleśnie, rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych i wodociągowych oraz racjonalizacji zużycia wody i odprowadzenia ścieków
z uwzględnieniem możliwości finansowych Spółki.
Do najważniejszych zadań Planu należy dostosowanie istniejącej oczyszczalni ścieków i
poziomu skanalizowania aglomeracji Oleskiej do wymogów Krajowego Program
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) którego celem jest ograniczenie zrzutów
niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego
przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym
oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i
wiejskich, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych.
Przy konstruowaniu planu uwzględniono poniższe priorytety:
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W zakresie zaopatrzenia w wodę
Zwiększenie dostępności sieci wodociągowej dla odbiorców usług
Zapewnienie niezawodności działania systemu oraz ciągłości dostaw wody,
Zapewnienie wysokiej jakości wody uzdatnionej,
Zapewnienie efektywnego funkcjonowania procesów uzdatniania wody
Ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej,
Zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń wodociągowych,
Poprawę jakości dostarczanej wody

 W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków
 Zapewnienie właściwego stopnia oczyszczania ścieków z zachowaniem
obowiązujących norm prawnych,
 Zwiększenie dostępności sieci kanalizacyjnej dla odbiorców usług,
 Zwiększenie niezawodności działania urządzeń kanalizacyjnych
 Zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń wodociągowych
Dokonując wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych uwzględniających politykę rozwojową
Miasta i gminy Olesno, zwłaszcza w zakresie zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej
umożliwiającej rozwój gospodarczy Olesna oraz przedsięwzięć zapewniających
komplementarność i kompleksowość działań inwestycyjno-modernizacyjnych.

4.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA W WODĘ I ODBIORU
ŚCIEKÓW
Inwestycje obejmują:






Modernizację stacji uzdatniania wody oraz obiektów hydroforowni
Wykonanie nowych studni
Rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Zadania racjonalizujące zużycie wody,
Zadania zwiększające efektywność energetyczną urządzeń wodociągowych

Do zamierzeń realizowanych przez OPWiK sp. z o.o. w Oleśnie w zakresie
zapewnienia ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy
Olesno należą:








Budowa sieci wodociągowej w ul Młyńskiej
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul Młyńskiej
Przebudowę sieci wodociągowej w Gminie Olesno oraz w Wojciechowie
ul. Lipowa w celu likwidacji istniejących odcinków sieci azbestowo-cementowej.
Dostosowanie potrzeb Gminy Olesno w zakresie zapewnienia ciągłości dostawy
wody dla mieszkańców Gminy o dobrej jakości wynikającej z warunków
określonych przez Ministra Zdrowia.
Wymiana filtrów i złóż filtracyjnych na stacji uzdatniania wody
Modernizacja systemu chlorowania wody pitnej na stacji uzdatniania wody
Budowa systemu sterowania ciśnieniem, automatycznego wykrywania wycieków
oraz optymalizacji pracy sieci wodociągowej na bazie modelu hydraulicznego

5. PRZEDSIEWZIĘCIA REALIZOWANE W ZAKRESIE SIECI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACJI SANITARNEJ Z DOFINANSOWANIEM UNII EUROPEJSKIEJ
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Inwestycje z zakresu odbioru i oczyszczania ścieków obejmują:






Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków – realizacja 2019 - 2021
Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych – do 31.12.2019
Zadania ograniczające wprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji
sanitarnej – do 31.12.2019
Zadania inicjujące efektywność energetyczną z tz źródeł energii odnawialnej –
instalacje na terenie oczyszczalni realizacja do 2021
Zadania zmniejszające uciążliwość dla środowiska urządzeń kanalizacyjnych

Do najważniejszych zamierzeń z tego typu obszaru ujętych w Planie nalezą:
1. Budowa oczyszczalni ścieków w mieście Olesno w nowym układzie
technologicznym . Zwiększenie zdolności w zakresie usuwania ładunków
zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych do wielkości 17 916 RLM.
2. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pieloka i Małe Przedmieście w
Oleśnie
3. Skanalizowanie terenów przemysłowych ulicy Targowej i Rolniczej w Oleśnie
Ad 1 Dostosowanie do aktualnych wymagań pozwolenia wodnoprawnego i
wymagań ochrony środowiska w związku z dyrektywą Rady Europy
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Nr91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełniać
przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego .
Ad. 2 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą długiego rękawa
utwardzonego żywicą poliestrową, renowacja studni kanalizacyjnych. Czynności
mają na celu zwiększenie wytrzymałości kanałów, oraz ograniczenie
przedostawanie się do sieci wód infiltracyjnych.
Ad. 3, 4 Rozbudowa systemu mieszkalnictwa i przemysłowych na terenie miasta Olesno.
Efektem realizacji Projektu przez OPWiK Olesno z dofinansowaniem z Funduszu Spójność
Unii Europejskiej będą następujące wskaźniki celowe niezbędne dla uzyskania
dofinansowania w wysokości planowanej tj. 63,75 % nakładów inwestycyjnych :
Wskaźniki do monitorowania Projektu

Ilość/ Jednostka

Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków
komunalnych
długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

1 kpl
około 7,1 km

długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej

około 0,68 km

długość wybudowanej sieci wodociągowej

około 3,43 km

liczba dodatkowych osób korzystających z
ulepszonego zaopatrzenia w wodę

30 osoba

liczba dodatkowych osób korzystających z
ulepszonego oczyszczania ścieków

345 osoba

liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej,
którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji
projektu
Liczba osób korzystających z podłączenia do
wybudowanej sieci kanalizacyjnej

345 osoba

345 osób/ RLM

6. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ORAZ

SPOSOBY FINANSOWANIA
Nakłady inwestycyjne na poszczególne zadania w latach 2019-2021 przedstawione zostały w
części tabelarycznej Planu :
Plan rzeczowo-finansowy sporządzono w dwóch częściach:
Pierwsza część – zawiera zadania inwestycyjne zawarte w projekcie ,,Rozbudowa
i Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” . Łączna kwota Projektu wynosi
17.136.879,06 zł netto w tym dofinansowanie bezzwrotne ze środków Funduszu Spójności
w wysokości 10 924760,40 zł co stanowi około 63,75 % nakładów inwestycyjnych.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
priorytetu I- Gospodarka wodno-ściekowa i współfinansowane ze środków Funduszu
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Spójności na lata 2014-2020. Zakończenie robót w przypadku wydłużenia ich wykonania i
rozliczenie kosztów kwalifikowanych realizowanych w Projektach Funduszu Spójności
zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW jest objęte ostatecznym terminem do 31.12.2023r.
Projekt na dzień 31.05 2019 r. jest zaawansowany rzeczowo w zakresie budowy sieci wodkan w ok. 50% a łącznie finansowo w około 12% ogólnych kosztów Projektu . Największą
wartość stanowić będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków szacowana na wartość ca. 15 mln
zł netto.
Zakres wykonanych robót dotyczy zadań liniowych obejmujących budowę kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowych.
Do zadań zakończonych przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w Projekcie
- Gminę Olesno w latach 2016- 2017 należały zadania :
- ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gorzowskiej w Oleśnie”
- ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem przy ul. Budowlanych w Oleśnie”
- ,,Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy ul. Lompy, ul. Mostowej, ul. Małe
Przedmieście, ul. Słowackiego i ul. Krasickiego”.
- ,,Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy w ul. Minkusa i ul. Wachowskiej’’
Do zadań zrealizowanych w latach 2017-2018 przez OPWiK sp. z o.o w Oleśnie Beneficjenta środków Unii Europejskiej OPWiK sp. z o.o w Oleśnie należały :
- Budowa wodociągu w ul. Częstochowskiej w Oleśnie
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci
wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie
Aktualnie w trakcie realizacji są roboty obejmujące następujące zadania inwestycyjne.:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście,
Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej
W ramach Projektu pozostają do wykonania następujące zadania :
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, Chopina , Rolniczej, Sadowej, Murka ,
Sienkiewicza, Stobrówki i Opolskiej oraz sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej-Curie.
Z uwagi na bardzo znaczący w latach 2017-2018 oraz utrzymujący się nadal w 2019 r. wzrost
kosztów budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej który na etapie składania wniosku
aplikacyjnego w luty 2017 roku nie był do przewidzenia, spółka w styczniu 2019r wystąpiła
do NFOŚiGW o dodatkowe środki dofinansowania dla Projektu o kwotę około 5,0 mln zł
oraz o udzielenie dodatkowej kwoty pożyczki w wysokości ca. 2,2 mln zł . Wniosek jest
aktualnie badany pod kątem wykonalności Projektu przy określonych możliwościach
finansowych spółki zawartych w planowanych przychodach ze sprzedaży usług wodnokanalizacyjnych opartych na aktualnych i planowanych taryfach.
Uzyskanie niezbędnego wsparcia w formie dotacji bezzwrotnej oraz pożyczki z NFOŚiGW
dla spółki OPWiK oraz wsparcie finansowe Gminy Olesno umożliwi realizację zadań
projektu unijnego . Ostateczna szczegółowa wartość Projektu będzie znana po ogłoszeniu i
wyborze wykonawcy dla rozbudowywanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków w Oleśnie
zrealizowanej na podstawie aktualnie sporządzanej dokumentacji projektowej dla ww.
zadania.
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Rozbudowa oczyszczalni jest niezbędna wobec pogarszających się parametrów
technologicznych jej pracy i nie spełnieniu wymagań pozwolenia wodno- prawnego co
skutkować może przy braku jej modernizacji wysokimi karami dla spółki.
Po zakończeniu Projektu Spółka rozpocznie spłatę zaciągniętych zobowiązań zgodnie z
zawartą umową pożyczki z NFOŚiGW po roku 2021 w wysokościach określonych w umowie
przez okres 15 lat.
Druga część – zawiera bieżące, priorytetowe w latach 2019 - 2021 zadania rozwojowo
modernizacyjne Spółki, uwzględniające niezbędne potrzeby wymiany sieci istniejącego
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, a także jej budowy i rozbudowy. Także
uwzględniono środki finansowe przeznaczone na inwestycje wynikające z pilnych
nieplanowanych potrzeb modernizacyjnych oraz zwrot kosztów budowy urządzeń wod-kan.
poniesionych przez inwestorów zewnętrznych co jest uzasadnione postanowieniem art. 49
Kodeksu cywilnego.
Łączna wartość nakładów inwestycyjnych do poniesienia w okresie 3 letnim
630 000,00.zł netto

wynosie

UWAGI:
Podstawowym źródłem finansowania spółki dla dużych zadań inwestycyjnych objętych
Projektem będą środki finansowe Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej a także pożyczki w kredycie bieżącym. Dla zadań wynikających z
bieżących potrzeb dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej w szczególności dotyczących
obszarów wiejskich zaplanowano w niewielkim stopniu wykorzystanie środków własnych
Spółki oraz wsparcie finansowania tych zadań z budżetu Gminy Olesno. Ze względu na
zobowiązania Spółki wynikające z podpisanej umowy z NFOŚiGW i terminową ich
realizację oraz ograniczenia finansowe Spółka w okresie najbliższych kilku lat nie planuje
rozbudowy nowej infrastruktury o znacznych nakładach.
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI DLA PROJEKTU „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OLEŚNIE” ORAZ „ROZBUDOWA I
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI OLESNO”. CZĘŚĆ I PLANU
Lp.

1
1

Nazwa zadania

2
Kontrakt 1
Rozbudowa i
modernizacja sieci
kanalizacyjnej i
wodociągowej na
terenie aglomeracji
Olesno

Opis robót,
zakres
przedsięwzięcia

Źródła
finansowania

3
Część nr 1 – Budowa
sieci kanalizacji
sanitarnej w ul.
Gorzowska, Klonowa
– Lipowa, Targowa,
Chopina, Sądowa,
budowlanych,
Murka, Sienkiewicza,
Kluczborskiej,
Stobrówki, Lipowej,
Klonowej , Rolniczej,
Wesołej oraz
budowa sieci
wodociągowej
łączącej ul. Lompy z
ul. Krasickiego, Ul.
Klonową – Lipową z
ul. Kluczborską oraz
budowa wodociągu
w ul. Minkusa,
Wachowskiej i
Skłodowskiej.

4

Wydatkowane
nakłady [zł]

Planowane nakłady w latach ( PLN)

2016-2018

2019

5

2020
6

Uwagi: Łączna
wartość nakładów
inwestycyjnych w
Projekcie

2021
7

8

9

Koszt zadania w
kolejnych latach:

1.233.119,57

1.992.378,88 1.032.500,00 1.182.398,97 5 440 397,42

dotacja

786.113,73

1.270.141,54 658.218,75

753.779,34

pożyczka/kredyt
na wkład własny

379.936,37

613.871,85

318.123.58

364.308,95

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie+ Gminy
Olesno

67.069,47

108.365,49

56.157,67

64.310.68

Część nr2 – budowa
sieci wodociągowej
w ul.
Częstochowskiej
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Część nr 3 – budowa
sieci kanalizacji
sanitarnej w ul.
Kolejowej

2

Kontrakt 2
Rozbudowa i
modernizacja
oczyszczalni
ścieków w Oleśnie

RLM oczyszczalni
ścieków po
rozbudowie 17.916.

Koszt zadania w
kolejnych latach:

0

219.000,00

5.855.254,20 3.820.721.68 9.894.975,88

dotacja

0

139.612,50

3.732.724.55 2.435.710,07

pożyczka/kredyt
na wkład własny

0

67.476,09

1.804.062,37 1.177.202,56

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie+ Gminy
Olesno

0

11.911,41

318.467,28

207.809,05

Koszt zadania w
kolejnych latach:

0

649.225,75

0

0

dotacja

0

413.881,42

0

0

pożyczka/kredyt
na wkład własny

0

200.032,94

0

0

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie+ Gminy
Olesno

0

35.311,39

0

0

Koszt zadania w
kolejnych latach:

2.377,80

10.300,00

12.822,20

4.500,00

dotacja

1.515,85

6.566,25

8.174,15

2.868,75

pożyczka/kredyt
na wkład własny

732,62

3.173,53

3.950,65

1386,5

3

Qsrd = 2.500 m /d
3

Qdmax = 5.500 m /d
3

Qmaxh =330,8 m /h

3

Kontrakt 3
Modernizacja
kanalizacji
sanitarnej w
aglomeracji Olesno

4

Kontrakt 4
Działania
informująco promujące
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5

Kontrakt 5
Inżynier Projektu,
pomoc techniczna

6

Koszty
zarządzania - JRP

RAZEM WYDATKI

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie+ Gminy
Olesno

129,33

560.22

697,40

244,75

Koszt zadania w
kolejnych latach:

72 490,88

142 527,24

149 236,32

130 745,56

dotacja

46.212,94

90.861,12

95.138,15

83.350,29

pożyczka/kredyt
na wkład własny

22.325,16

43.904,06

45.971,21

40.270,31

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie+ Gminy
Olesno

3.952,78

7.762,06

8.126,96

7.124,96

Koszt zadania w
kolejnych latach:

151.920,70

159.601,67

172 984,85

142 772,79

dotacja

96.849,45

101.746,06

110.277.84

91.017,65

pożyczka/kredyt
na wkład własny

46.808,28

49.174,88

53.298,36

43.989,73

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie+ Gminy
Olesno

8.262,97

8.680,73

9.408,65

7.765,41

Koszt zadania w
kolejnych latach:

1.459.908,95

3.173.033,54 7.222.797,57 5.281.139,00 17.136.879,06

495.000,00

627.280,01

W tym: źródła finansowania
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dotacja

930.691,97

2.022.808,89 4.604.533,44 3.366.726.10 10.924.760,40

pożyczka/kredyt
na wkład własny

449.802,43

977.633,35

2.225.406,17 1.627.158,05 5.280.000,00

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie+ Gminy
Olesno

79.414,55

172.591,30

392.857.96

287.254,85

932.118,66

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI DOTYCZĄCY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE- CZĘŚĆ II PLANU
Lp. Nazwa zadania

1

2

Opis robót, zakres
przedsięwzięcia

3

Źródła
finansowania

4

Wydatkowane
nakłady [zł]

Planowane nakłady w latach ( PLN)

2016-2018

2019

5

2020
6

2021
7

Uwagi: Łączna
wartość nakładów
inwest. poniesionych
i planowanych

8

9

1

Budowa sieci
wodociągowej w m.
Wysoka, dz. 25 i 273/103.

Sieć wodociągowa Ø
160 z PE100, SDR17,
PEHD o długości 239
mb.

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie

67.776,30

0

0

0

2

Budowa sieci
wodociągowej z
przyłączami, Wojciechów,
ul. Lipowa

Wykonanie ok. 115 m
z 753,8 m
przewidzianych do
realizacji

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie

11.300,00

0

0

50.000,00 61.300,00

3

Budowa sieci
wodociągowej z
przyłączami, Olesno, ul.
Paulinki

Sieć wodociągowa Ø
90 mm PE , L = 144 m,
przyłącza
wodociągowe szt. 10, L
= 45 m.

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie

42.436,97

0

0

0
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4

Zwrot kosztów budowy
sieci wodociągowej
inwestorom zewnętrznym

Art. 31 ustawy z dnia
07.06.2001 r. o
zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków ( Dz. U. ) +
postanowienia art. 49
kodeksu cywilnego

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie

0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5

Przebudowa i rozbudowa
systemu sieci
wodociągowej na terenie
miasta i gminy Olesno

Sieć wodociągowa w
ul. Młyńskiej

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie

0

30.000,00

10.000,00

10.000,00 50.000,00

6

Wykonanie studni
głębinowej na ujęciu wody
„Wysoka”

Odwierty studni wraz z
obudową-2szt.

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie

0

150.000,00

150.000,00

0

300.000,00

7

Modernizacja stacji
uzdatniania wody w
Oleśnie

Modernizacja filtrów
pionowych

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie

0

50.000,00

0

0

50.000,00

0

0

50.000,00

15.000,00

15.000,00

100.000,00

15.000,00

URZĄDZENIA KANALIZACYJNE
1

Wykonanie zamknięcia
hydraulicznego pomiędzy
częścią przepływową a
fermentacyjną w 2
osadnikach Imhoffa na
oczyszczalni ścieków w
Oleśnie

Modernizacja części
przepływowej
osadników w celu
utrzymania
wymaganych
parametrów
technologicznych do
zakończenia
planowanej
rozbudowy OŚ

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie

0

2

Przebudowa i rozbudowa
systemu kanalizacji
sanitarnej na terenie

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w

0
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3

miasta i gminy Olesno

ul. Młyńskiej w Oleśnie

Oleśnie

Zwrot kosztów budowy
sieci kanalizacji sanitarnej
inwestorom zewnętrznym

Art. 31 ustawy z dnia
07.06.2001 r. o
zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków ( Dz. U. ) +
postanowienia art. 49
kodeksu cywilnego

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie

0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

Koszt zadania w
kolejnych latach:

121.513,27

360.000,00

185.000,00

85.000,00

751.513,27

Środki własne
OPWiK Sp. z o.o. w
Oleśnie

121.513,27

360.000,00

185.000,00

85.000,00

751.513,27

RAZEM WYDATKI
W tym: źródła finansowania
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