
UCHWAŁA NR 5/22 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 

CZĘSTOCHOWIE 

z dnia 21 września 2022 r. 

w sprawie Uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2023 – 2027 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 

Częstochowskiego S.A. 

Działając na podstawie art. 21 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. 
zm.) Zgromadzenie Związku Komunalnego  Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, uchwala co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                    
i kanalizacyjnych na lata 2023 – 2027 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku i Zarządowi Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. 

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2022 roku traci moc Uchwała Nr 1/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego 
Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 08 lutego 2022 roku, w sprawie przyjęcia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021- 2024 dla 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący 
Zgromadzenia Związku 
Komunalnego Gmin ds. 

Wodociągów i Kanalizacji 
 
 

Łukasz Banaś 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 43313BD1-F692-47D5-84CE-E1670F8CFB99. Podpisany Strona 1



 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 

w Częstochowie 

 
 
 
 
 

Wieloletni plan rozwoju 

i modernizacji urządzeń 

wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

na lata 2023-2027 

- wydanie II 
 
 
 
 
 

Sporządził: Przyjął: Zatwierdził: 

Kierownik Działu Inwestycji 

p. Marek Jończyk 

Zarząd Spółki 

Uchwałą nr 25/22 

Załącznik do Uchwały nr 5/22 
Zgromadzenia Związku 

Komunalnego Gmin 
ds. Wodociągów i Kanalizacji 

w Częstochowie 

Data: 19.09.2022. Data: 19.09.2022 Data: 21.09.2022 r. 

TI / WP 23-27 wII / 2022 
Egzemplarz 4 z 4 

wydanie 2; stron 32 Nr kopii wewn: 1 

Załącznik do uchwały Nr 5/22

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

z dnia 21 września 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 43313BD1-F692-47D5-84CE-E1670F8CFB99. Podpisany Strona 1



 Strona 2 z 32 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027 – wydanie 2 

Spis treści 

1. Wprowadzenie ..................................................................................................................... 3 

1.1 Cel i zakres opracowania ............................................................................................. 3 

1.2 Podstawa prawna opracowania .................................................................................... 5 

2 Charakterystyka Przedsiębiorstwa ....................................................................................... 7 

3 Ocena i analiza stanu istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę ...................................... 9 

3.1 Ujęcia wody .................................................................................................................. 9 

3.1.1 Podstawowe ........................................................................................................ 10 

3.1.2 Pomocnicze ........................................................................................................ 11 

3.2 Sieć wodociągowa ..................................................................................................... 12 

4 Ocena i analiza stanu istniejącego systemu odprowadzania ścieków ................................ 13 

4.1 Sieć kanalizacyjna ...................................................................................................... 13 

4.2 Oczyszczalnie ścieków ............................................................................................... 15 

5 Planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych ................................................... 17 

6 Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach .......................... 17 

7 Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach ................................................................ 17 

7.1 Plan na 2023 rok ........................................................................................................ 19 

7.2 Plan na lata 2024-2027 .............................................................................................. 21 

8 Planowany sposób realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na 

obszarach aglomeracji, gdzie przedsiębiorstwo świadczy usługi .............................................. 24 

9 Wpływ planu na wysokość taryf ......................................................................................... 27 

10 Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków .................... 27 

11 Sposoby finansowania planowanych inwestycji ................................................................. 32 

12 Podsumowanie .................................................................................................................. 32 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 43313BD1-F692-47D5-84CE-E1670F8CFB99. Podpisany Strona 2



 Strona 3 z 32 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027 – wydanie 2 

1. WPROWADZENIE 

1.1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został 
opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., 
poz. 2028 z późn. zm.) i służyć będzie do ustalania taryf na najbliższy okres. Urządzenia 
wodociągowe, których rozwój i modernizacje zamieszczono w planach – zgodnie z art. 2 ust 16 
ustawy – to ujęcia wód podziemnych, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania 
wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody, natomiast urządzenia 
kanalizacyjne wg art. 2 ust. 14 to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 
służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Celem opracowania jest:  

− analiza i ocena stanu istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania 
ścieków komunalnych, 

− określenie koncepcji funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie 
obsługiwanym przez Przedsiębiorstwo, 

− określenie priorytetowych przedsięwzięć rozwojowych oraz modernizacyjno – 
remontowych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 

− zestawienie planowanych zadań wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w postaci harmonogramu rzeczowo – 
finansowego, 

− propozycja źródeł finansowania inwestycji ujętych w wieloletnim planie. 

Przygotowanie planu oparte zostało na następujących zasadach: 

- zgodności z obowiązującymi przepisami i wytycznymi formalnymi, szczególnie 
w obszarach społecznych, środowiskowych i ekonomicznych przy uwzględnieniu 
odpowiedniej alokacji kosztów, 

- preferencji dla rozwiązań o charakterze interesu publicznego, uzasadniające 
rozwiązania o mniejszej efektywności ekonomicznej, ale realizujące cele społeczne 
i środowiskowe, w tym niezawodność systemu dostarczania wody oraz odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, 

- optymalizacji kosztów z punktu widzenia odbiorcy końcowego, ochrona odbiorcy usług 
przed nieuzasadnionym wzrostem kosztów, również w zakresie wykorzystania 
istniejących potencjałów, 

- stosowania rozwiązań technicznych sprawdzonych (studia przypadków) lub 
poprzedzonych badaniami. 

Zakres planu uwzględnia: 

- zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami konsumentów jakości usług wodociągowo-
kanalizacyjnych, spełniającej parametry prawne krajowe oraz Unii Europejskiej, 

- zachowanie trwałości zadań zrealizowanych przez Przedsiębiorstwo, 
a współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

- stworzenie dalszych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej 
na obszarze działania Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji 
w Częstochowie celem pozyskania nowych klientów indywidualnych i podmiotów 
gospodarczych, 
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- osiągnięcie wymaganego bezpieczeństwa eksploatacji posiadanych środków trwałych 
celem zapewnienia ciągłości usług, 

- optymalizację kosztów stałych i zmiennych funkcjonowania Przedsiębiorstwa, 

- realizację aktualnych priorytetów oraz możliwości finansowe Przedsiębiorstwa, 

- pozyskanie źródeł finansowania zadań inwestycyjnych. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody 
oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców 
usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska, a także ekonomicznej efektywności 
prowadzonej działalności. 

Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo jest pobór i uzdatnianie 
pobranej wody, dostarczanie odbiorcom wody pitnej oraz odbiór od nich ścieków i skuteczne ich 
oczyszczanie zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. 

Zadania te są realizowane poprzez: 

- zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną poprzez stałe zwiększanie 
dostępności urządzeń wodociągowych dla odbiorców usług tj. budowę głównych 
(szkieletowych) sieci rozdzielczych, zwiększenie pewności dostaw poprzez wymianę 
awaryjnych sieci wodociągowych, stabilizację ciśnienia i wymaganej ilości dostarczanej 
wody, 

- zapewnienie bezpieczeństwa odbioru ścieków od mieszkańców gmin – uczestników 
Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz 
właściwego przebiegu procesu ich oczyszczania,  

- monitoring i ograniczanie strat wody, 

- monitoring i ograniczanie infiltracji wód przypadkowych do kanalizacji sanitarnej, 

- zapewnienie prawidłowych warunków pracy kanalizacji sanitarnej, 

- poprawę efektywności energetycznej systemów ujmowania, uzdatniania i dostarczania 
wody oraz odbioru, transportu i oczyszczania ścieków. 

Zadania te mają charakter obligacji wynikających z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej 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 odprowadzaniu ścieków w sposób 
ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych 
ścieków". 

Specyficzna cecha przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, jaką jest konieczność 
funkcjonowania w ruchu ciągłym i dostosowania do nierównomiernego zużycia wody 
i odprowadzania ścieków, ma bardzo istotne konsekwencje dla budowy i utrzymania 
technicznej struktury systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymagana ciągłość 
działania tych systemów powoduje konieczność dysponowania odpowiednią rezerwą, 
w postaci równolegle współdziałających ze sobą urządzeń o łącznej wydajności 
przewyższającej operacyjną maksymalną wydajność całego systemu wodociągowego 
i kanalizacyjnego. Jednoczenie Przedsiębiorstwo winno zapewnić, aby te systemy oraz ich 
elementy miały możliwość dostosowywania się do ekstremalnych potrzeb (maksymalnych 
i minimalnych), trwających w sumie niezbyt długo w stosunku do czasów trwania potrzeb 
(rozbiorów wody i odprowadzania ścieków), zbliżonych do wartości średnich. Magazynowanie 
czystej wody w zbiornikach wyrównawczych pozwala w pewnym stopniu na utrzymanie 
ciągłości działania systemu wodociągowego i na dostosowywanie jego wydajności do 
zmiennego rozbioru wody. Konsekwencją wymogów dotyczących ciągłości działania systemów 
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wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dostosowanie ich wydajności do pojawiających się 
cyklicznie ekstremalnych potrzeb, jest relatywnie wysoka ich kapitałochłonność oraz wysokie 
koszty eksploatacji. Wymaga to podjęcia przez Przedsiębiorstwo działań zmierzających do 
dostosowywania rozmiarów działalności do wielkości potrzeb. Sprowadza się to do etapowej 
rozbudowy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiednio dopasowanych do 
prognozowanych potrzeb. Wywołuje to z kolei potrzebę ponoszenia nakładów inwestycyjnych, 
które częściowo muszą być zamrażane na pewien czas. Równolegle zawsze istnieje potrzeba 
prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym i modernizacyjnym w stosunku do 
części istniejących obiektów. Tak więc, ciągła działalność inwestycyjna jest immanentnie 
związana z prowadzeniem eksploatacji wodociągów i kanalizacji, które jako systemy 
techniczne muszą służyć przez bardzo długi czas. 

Zadania realizowane są przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanego przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie 
potencjału technicznego oraz ekonomicznego. Jednakże ciągle rosnące wymagania dotyczące 
usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym Wieloletnim 
planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027. 

Plan został opracowany przy założeniu konieczności minimalizacji wysokości taryf za usługi 
wodociągowo - kanalizacyjne w latach 2023-2027. 

Podstawowym założeniem, leżącym u podstaw wdrożenia Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027, jest: 

- minimalne obciążenie budżetu gospodarstw domowych opłatami za usługi wodociągowo 
-kanalizacyjne, 

- zgodność planów inwestycyjnych z kierunkami rozwoju gmin określonymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi 
w posiadanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie zezwoleniach na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

1.2 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie jest zakładem użyteczności publicznej i działa w oparciu o przepisy 
(wyszczególniono kluczowe): 

- aktu notarialnego z dnia 16.07.1997 r. repertorium A numer 6429/97 – akt 
przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę akcyjną, 

- ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 
z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z późn. 
zm.). 

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Przedsiębiorstwo prowadzi w oparciu 
o: 

- zezwolenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie 
wydane decyzją z dnia 13 sierpnia 2002 roku Nr ZK 70310/39/2002,  

- decyzję zmieniającą z dnia 30 grudnia 2013 roku Nr ZK.7032.2.13. 
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W dniu 3 lipca 2006 roku zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie 
i Gminami będącymi uczestnikami Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji 
w Częstochowie o współdziałaniu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, gdzie określono zasady programowania rozwoju infrastruktury, 
planowania i projektowania inwestycyjnego, realizacji inwestycji, przyjmowania środków 
trwałych na majątek i do eksploatacji. Wspólne ustalenia umożliwiły realizację zadań 
zbiorowego zaopatrzenia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie jako spółki międzygminnej, przy 
zachowaniu przez organy poszczególnych gmin ich kompetencji wynikających z przepisów 
ustawy zaopatrzeniowej, a jednocześnie ochrony i odrębności taryfowej w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków mieszkańców poszczególnych gmin. Wynik porozumienia ma 
odzwierciedlenie w zakresie rzeczowym planu w części dotyczącej gospodarki ściekowej, gdzie 
został ograniczony tylko do modernizacji obiektów będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 
Powodem przyjęcia takiego rozwiązania jest duża kapitałochłonność inwestycji związanych 
z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, co przy obowiązku realizacji takich zadań przez 
Przedsiębiorstwo spowodowałoby wysoki wzrost kosztów, a tym samym opłat za świadczone 
usługi. Zgodnie z art. 23 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków Przedsiębiorstwo musiałoby dokonać alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców 
usług i przypisania do poszczególnych grup kosztów budowy i rozbudowy urządzeń 
kanalizacyjnych, co spowodowałoby znaczny wzrost opłat za odprowadzanie ścieków. 
Jednocześnie zwrócić uwagę należy, iż w zakresie przebudowy i rozwoju urządzeń 
kanalizacyjnych większe możliwości uzyskania kredytów preferencyjnych, a tym samym 
mniejszych kosztów inwestycji, w stosunku do Przedsiębiorstwa, posiadają jednostki 
samorządów terytorialnych. 

Dodatkowo, szczegółowe zasady świadczenia usług określa Regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, przyjęty uchwałą Nr 9/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin 
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w dniu 30.08.2021r., ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z 2021r., poz. 558 
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2 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie  

Dane teleadresowe: 
42-202 Częstochowa 
ul. Jaskrowska 14/20 
tel. 34 3773 307, 34 3773 308 
fax. 34 365 15 82 
www.pwik.czest.pl 

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie: 

- dostarczania wody, 

- odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

a przedmiot działalności obejmuje: 

- ujmowanie i produkcję wody, 

- prowadzenie regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody, 

- eksploatację, naprawę i konserwację sieci i urządzeń wodociągowych, 

- remonty kapitalne i modernizację sieci i urządzeń wodociągowych, 

- budowę sieci i urządzeń wodociągowych; 

- prowadzenie kontroli jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska, 

- prowadzenie kontroli jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, 

- eksploatację, naprawę i konserwację sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 
ścieków, 

- remonty kapitalne i modernizację sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 
ścieków. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie realizuje powyższe zadania na obszarze miast i gmin tj. 

- miasta Częstochowy, 

- miasta i gminy Blachownia, 

- miasta i gminy Kłobuck, 

- gminy Konopiska, 

- gminy Poczesna, 

- gminy Mykanów, 

- gminy Miedźno, 

- miasta i gminy Olsztyn, 

- gminy Rędziny, 

- gminy Mstów (ujmowanie wody). 
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Działalność realizowana jest z wykorzystaniem następującej infrastruktury:  

Szczegółowe zestawienie środków eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo w zakresie 
gospodarki wodnej i ściekowej 

L.p. NAZWA ILOŚĆ 

DZIAŁANOŚĆ WODOCIĄGOWA 

1. Stacje podstawowe - ujęcia główne wody podziemnej 4 szt. 

2. Stacje pomocnicze - ujęcia pomocnicze wody podziemnej 15 szt. 

3. Ujęcia wody 54 studnie +1 źródło 

4. Stacje uzdatniania wody pitnej 7 szt. 

5. Stacje dezynfekcji wody pitnej 11 szt. 

6. Stacje transferu wody pitnej 1 szt. 

7. Pompownie wody pitnej (sieciowe) 9 szt. 

8. 
Pompownie wody pitnej (zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej - 
podstawowe) 

4 szt. 

9. Pompownie wody (na terenie pozostałych obiektów) 16 szt. 

10. Zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej – podstawowe 
5 obiektów / 11 szt. 

(∑ 54 150 m3) 

11. Zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej – pomocnicze 14 szt. 

12. Zbiorniki magazynowe wody surowej 2 szt. 

13. Układ dystrybucji (sieć magistralna i rozdzielcza oraz przyłącza) 2 539,36 km 

DZIAŁANOŚĆ KANALIZACYJNA 

14. Oczyszczalnie ścieków 8 szt. 

15. Stacje przetwarzania osadu ze studzienek kanalizacyjnych 1 szt. 

16. Przepompownie ścieków 184 szt. 

17. 
Układ odbioru (sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
oraz przyłącza) 

1 347,92 km 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie stale dba o wysoki standard i komfort obsługi klientów, zdrowie konsumentów 
i ochronę środowiska przyrodniczego. Czerpanie wody z zasobów naturalnych, oczyszczanie 
i odprowadzanie ścieków oraz zagospodarowanie odpadów – to dziś w dobie szeroko pojętego 
rozwoju cywilizacyjnego obszary działalności wymagające szczególnie zdyscyplinowanego 
podejścia. Tylko racjonalne korzystanie ze środowiska przyrodniczego gwarantuje utrzymanie 
równowagi ekologicznej i zachowanie jego piękna. Dbałość o środowisko w Przedsiębiorstwie 
wyraża się szczególnie w przestrzeganiu norm i przepisów prawnych, wdrażaniu 
wysokoefektywnych technologii, stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz 
prowadzeniu w sposób systematyczny edukacji ekologicznej.  

W przekonaniu, że woda ma zasadniczy wpływ na jakość życia oraz na zdrowie mieszkańców, 
cyklicznie i intensywnie wdrażamy rozwiązania, zgodne z normami i standardami europejskimi. 
Działania te pozwalają efektywnie zarządzać jakością świadczonych usług i utrzymywać je na 
najwyższym poziomie, jak również pozwalają minimalizować wszelkie straty wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz wpływ, jaki firma wywiera na środowisko. 

Stałemu doskonaleniu i podnoszeniu jakości usług sprzyjają funkcjonujące w Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie 
certyfikowane systemy zarządzania: 

− System Zarządzania Jakością - PN-EN ISO 9001:2015; 

− System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami: PN-EN ISO 14001:2015 
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1221/2009 z dnia 
25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) z późniejszymi zmianami; 
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− Certyfikat Akredytacji Nr AB 739, potwierdzający spełnianie przez Centralne 
Laboratorium Badania Wody i Ścieków wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. 

3 OCENA I ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 
ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Miasto Częstochowa oraz przyległe gminy zaopatrywane są w wodę pochodzącą z trzech pięter 
wodonośnych: jurajskiego z poziomami (górnojurajskim i środkowojurajskim), 
czwartorzędowego i triasowego. 

Wydajność wszystkich posiadanych ujęć wody oraz możliwość jej uzdatniania w pełni gwarantuje 
pełne pokrycie zapotrzebowania. Okres użytkowania ujęć wody (powyżej 15-20 lat) zmusza 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie jednak do podejmowania działań związanych z ich odtwarzaniem, regeneracją 
studni, a także przebudowę układów rurociągów przesyłowych i rozdzielczych, gwarantujących 
zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa dostaw i jakości. 

3.1 UJĘCIA WODY 

Eksploatacja wód podziemnych przez Przedsiębiorstwo na cele produkcji wody pitnej 
w 2021 roku 

Nazwa Eksploatator 
Stosowane 

procesy 
Wydobycie 

Udział 
w całkowitym 

wydobyciu 

Ujmowany 
poziom 

wodonośny 

MIRÓW PW O3 6 748 538 40,92 jura górna (J3) 

WIERZCHOWISKO PW NO3, O3 4 496 620 27,27 jura górna (J3) 

OLSZTYN PE2 NaOCl 1 557 904 9,45 jura górna (J3) 

ŁOBODNO PE1 NaOCl 966 740 5,86 jura górna (J3) 

KŁOBUCK PE1 Fe, NaOCl 892 939 5,42 jura środkowa (J2) 

WIELKI  BÓR PW Mn, NaOCl 529 640 3,21 czwartorzęd (Q) 

RĘKSZOWICE PW Fe, NaOCl 254 620 1,54 trias (T) 

RZĄSAWA PW NaOCl 145 180 0,88 jura górna (J3) 

KONOPISKA PW Fe, NaOCl 135 710 0,82 trias (T) 

RUDNIKI PW NaOCl 124 480 0,75 jura górna (J3) 

CISIE PW Fe, Mn, NaOCl 117 320 0,71 czwartorzęd (Q) 

PRZYMIŁOWICE PE2 NaOCl 117 320 0,71 jura górna (J3) 

RĘDZINY PW NaOCl 103 800 0,63 jura górna (J3) 

BISKUPICE PE2 NaOCl 93 095 0,56 jura górna (J3) 

RYBNA PW NaOCl 90 330 0,55 jura górna (J3) 

BLACHOWNIA PW Fe, NaOH, NaOCl 75 031 0,46 jura górna (J3) 

MOKRA PE1 NaOCl 26 021 0,16 jura górna (J3) 

BUKOWNO PE2 --- 14 798 0,09 jura górna (J3) 

      16 490 086 100   

      m3/2021 %   

PW – Wydział Produkcji Wody 
PE1 – Wydział Eksploatacji nr 1 w Kłobucku 
PE2 – Wydział Eksploatacji nr 2 w Olsztynie 
O3 – dezynfekcja ozonem 
NaOCl – dezynfekcja podchlorynem sodu (na sieć) 
Fe – redukcja stężenia żelaza 
Mn – redukcja stężenia manganu 
NO3 – redukcja stężenia azotanów 
NaoOH – korekta pH 
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3.1.1 Podstawowe 

UJĘCIE WODY MIRÓW 

 

Najważniejsze ujęcie Przedsiębiorstwa. 

Udział w całkowitej produkcji wody = 40,92% 
(2021r.). 

Studnie zlokalizowane na terenach gmin: miasto 
Częstochowa (S7, S9a, S11, S15, S17, S18, S21, 
S23, S25) i Mstów (S20, S32, S33, S35, S35BIS, 
S36, S38, S41, S50). 

W ramach ujęcia pracuje Stacja Dezynfekcji Wody 
Krańcowa (S21). 

Woda poddawana ozonowaniu. 

Odbiorcy w gminach: 

- miasto Częstochowa; 

- Konopiska; 

- Poczesna. 

Obiekt wymaga modernizacji m.in. w zakresie: 

- wykonania nowego układu pomp tłocznych II-stopnia, 

- wykonania nowego sterowania układem pompowym, 

- modernizacji hali pomp, 

- przebudowy rozdzielni niskiego napięcia, 

- wykonania przebudowy sieci międzyobiektowych wraz z wymianą armatury 
towarzyszącej, 

- wykonania termomodernizacji budynków ujęcia. 

UJĘCIE WODY WIERZCHOWISKO 

 

Drugi pod względem produkcji wody obiekt 
Przedsiębiorstwa. 

Udział w całkowitej produkcji wody = 27,27% 
(2021r.). 

Ujęcia zlokalizowane na terenie gmin: Mykanów 
(Źródło, S1, S2, S4) i Kłobuck (S3, S28). 

Woda poddawana procesowi uzdatniania w Stacji 
Usuwania Azotanów i ozonowaniu. 

Odbiorcy w gminach: 

- miasto Częstochowa; 

- Mykanów 

Przedsiębiorstwo przewiduje wykonanie termomodernizacji budynku pompowni wody. 
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UJĘCIE WODY OLSZTYN 

 

Istotne ujęcie o dobrej jakości wody. 

Udział w całkowitej produkcji wody = 9,45% (2021r.). 

Studnie zlokalizowane na terenie gminy Olsztyn  
(S26, S42, S43, S45, S47, S48, S49, S51, S149). 

Woda poddawana procesowi dezynfekcji 
podchlorynem sodu (dawkowanie na sieć). 

Odbiorcy w gminach: 

- miasto Częstochowa; 

- miasto Olsztyn; 

- Poczesna; 

- Konopiska. 

Obiekt wymaga modernizacji. Przewiduje się wykonanie koncepcji wariantowej przebudowy 
ujęcia z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej. 

UJĘCIE WODY ŁOBODNO 

 

Istotne ujęcie o dobrej jakości wody. 

Udział w całkowitej produkcji wody = 5,86% (2021r.). 

Studnie zlokalizowane na terenach gmin: miasto 
Kłobuck (S2, S3, S8, S10) i Miedźno (S7). 

Woda poddawana procesowi dezynfekcji 
podchlorynem sodu (dawkowanie na sieć). 

Odbiorcy w gminach: 

- miasto Częstochowa; 

- miasto Kłobuck; 

- Blachownia; 

- Konopiska. 

Aktualnie nie przewiduje się potrzeb inwestycyjnych. 

3.1.2 Pomocnicze 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie eksploatuje 15 pomocniczych ujęć wody, z których woda trafia po ewentualnej 
obróbce do sieci dystrybucyjnej, co umożliwia dodatkowe zasilanie wodociągu regionu 
częstochowskiego w okresach dużych rozbiorów i zapewnienie ciągłości dostaw na całym 
obszarze działania Przedsiębiorstwa. W ramach ujęć pomocniczych podejmowane są działania 
koncepcyjne dla Stacji Uzdatniania Wody Ujęcia Konopiska oraz Stacji Dezynfekcji Wody Ujęcia 
Biskupice. 

W poniższej tabeli zestawiono wydajności ujęć wód podziemnych podstawowych oraz 
pomocniczych, zlokalizowanych na terenie obsługiwanym przez Przedsiębiorstwo (pobór na 
cele produkcji wody pitnej). 
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Zdolność wydobywcza ujęć wód podziemnych 

Lp. Ujęcie Lokalizacje 

Zdolność wydobywcza wg pozwolenia 
wodnoprawnego [m3] 

GODZINOWA 
maksymalna 

DOBOWA 
średnia 

ROCZNA 
maksymalna 

1 Biskupice gmina Olsztyn 30 720 262 800 

2 Blachownia gmina Miasto Blachownia 100 1 300 474 500 

3 Bukowno gmina Olsztyn 15 200 73 000 

4 Cisie gmina Blachownia 100 1 000 365 000 

5 Kłobuck gmina Miasto Kłobuck 110 2 640 960 000 

6 Konopiska gmina Konopiska 60 1 100 401 500 

7 Łobodno gmina Kłobuck, gmina Miedźno 800 14 000 5 110 000 

8 
Mirów (w tym 
Krańcowa) 

gmina Miasto Częstochowa, gmina Mstów 1 600 23 200 8 500 000 

9 Mokra gmina Miedźno 23 120 43 800 

10 Olsztyn gmina Miasto Olsztyn 700 13 000 4 745 000 

11 Przymiłowice gmina Olsztyn 65 1 280 467 200 

12 Rędziny gmina Rędziny 80 1 100 401 500 

13 Rększowice Gmina Konopiska 80 1 200 438 000 

14 Rudniki gmina Rędziny 50 800 292 000 

15 Rybna gmina Mykanów 140 1 200 438 000 

16 Rząsawa gmina Miasto Częstochowa 110 1 200 438 000 

17 Wielki Bór gmina Miasto Częstochowa 150 2 700 985 500 

18 Wierzchowisko gmina Mykanów, gmina Kłobuck 1 000 13 700 5 000 000 

Ogółem 5 213 80 460 29 395 800 

3.2 SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Dobrze rozwinięta na terenie obszaru działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie sieć wodociągowa umożliwia 
korzystanie z usług dostaw wody niemalże 100% ludności miast i gmin zrzeszonych w Związku 
Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Łączna długość przewodów 
wodociągowych będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa wynosiła na koniec 2021 r. 
2 539,36 km, z czego 1 622,01 km stanowią sieci wodociągowe. Pozostałe to przyłącza. 
Planowana budowa sieci wodociągowych obejmuje zasilenie terenów rozwojowych oraz 
sukcesywną, zgodną z wieloletnią polityką Przedsiębiorstwa, wymianę sieci wodociągowych.  

Ogólny stan techniczny sieci wodociągowej jest dobry. Uszkodzenia sieci wodociągowej 
występują tylko z przyczyn eksploatacyjnych, wad materiałowych, wadliwego wykonania 
i ewentualnych uszkodzeń przypadkowych. Sieć charakteryzuje się dużą rozpiętością – 
odległość pomiędzy dwoma skrajnymi punktami sieci wynosi blisko 40 km. Z kolei maksymalna 
różnica wysokości bezwzględnych wynosi około 160 m, czego pochodną jest konieczność 
zarządzania ciśnieniem poprzez zastosowania układów pompowych wspomagających centralny 
układ grawitacyjny oraz regulatorów ciśnienia. Cały układ dystrybucji w kontekście 
hydraulicznym jest podzielony na 49 stref zasilania oraz 9 obszarów Aktywnej Kontroli 
Wycieków (AKW). W strefach zasilania bilansowany jest przepływ oraz w zależności od potrzeb 
obniżana lub podnoszona wartość ciśnienia. Powyższe regulacje podyktowane są wieloma 
czynnikami, w tym sezonowością rozbiorów wody. Dla dwóch stref wyróżniających się 
podwyższaną względem średniej dla całego obszaru eksploatacji awaryjnością zastosowano 
zawory redukujące wartość ciśnienia ze zmienną nastawą uzależnioną od wielkości rozbiorów 
wody. Pozwoliło to obniżyć koszty związane bezpośrednio z naprawami rurociągów przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu świadczenia usług i zadowolenia odbiorców 
wynikającego z komfortowego użytkowania wody. W najbliższych planach pozostaje rozbudowa 
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monitoringu sieci wodociągowej, której kolejnym etapem będzie opomiarowanie wszystkich 
regulatorów ciśnienia pracujących na sieci z wizualizacją w systemie TELWIN, co zwiększy 
kontrolę nad ich pracą oraz przyspieszy realizację działań konserwacyjno-naprawczych. 
Równolegle realizowane są przebudowy najbardziej awaryjnych rurociągów, których zakres 
obejmuje także prace związane z działalnością inwestycyjną MZD w Częstochowie. W oparciu 
o analizę awaryjności sieci, zmian lokalnego zapotrzebowania na wodę oraz mając na uwadze 
dalekowzroczną ekonomię eksploatacyjną w Przedsiębiorstwie określany jest wykaz priorytetów 
inwestycyjnych. Wybrane do przebudowy rurociągi to przede wszystkim dotknięte największą 
korozją przewody stalowe, osłabione wieloletnią eksploatacją sieci żeliwne oraz 
azbestocementowe wycofywane stopniowo z eksploatacji ze względu na normy środowiskowe.  

4 OCENA I ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Wodociągi Częstochowskie eksploatują obecnie 8 gminnych oczyszczalni ścieków (Olsztyn, 
Kłobuck, Blachownia, Rybna, Huta Stara, Kolonia Poczesna, Ostrowy i Karolina). Mechaniczno 
– biologiczne oczyszczalnie pracują w oparciu o technologię osadu czynnego z podwyższonym 
usuwaniem związków biogennych.  

Ścieki z terenu miasta Częstochowy oczyszcza Oczyszczalnia Ścieków WARTA SA oraz 
częściowo OŚ w Dźbowie, która oczyszcza ścieki z gminy Konopiska. 

4.1 SIEĆ KANALIZACYJNA 

Łączna długość przewodów kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie na 
koniec 2021 r. wynosi 1 347,92 km, w tym 1 082,05 km sieci oraz 265,87 km przyłączy. Przyrost 
infrastruktury kanalizacyjnej świadczy o trwającym ciągle procesie kanalizowania gmin. Praca 
sieci oparta jest na spływie grawitacyjno-tłocznym ścieków.  

Przedsiębiorstwo eksploatuje 184 przepompowni ścieków, w tym:  

- na terenie miasta Częstochowy – 47 szt. 

- na terenie miasta i gminy Kłobuck – 27 szt.  

- na terenie miasta i gminy Blachownia – 3 szt.  

- na terenie gminy Konopiska – 40 szt. 

- na terenie gminy Mykanów – 21 szt.  

- na terenie gminy Poczesna – 12 szt. 

- na terenie miasta i gminy Olsztyn – 14 szt.  

- na terenie gminy Miedźno – 16 szt. 

- na terenie gminy Rędziny – 4 szt. 

Dla utrzymania ciągłości odbioru ścieków i płynności pracy systemu kanalizacyjnego konieczna 
jest systematyczna wymiana pomp w przepompowniach. 

Prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej (w tym zbiorników 
przepompowni) wymaga prowadzenia okresowego czyszczenia przy użyciu specjalistycznych 
pojazdów asenizacyjnych. Złogi z kanału uwalniane są do komory szlamowej pojazdu, 
a następnie poddawane są procesowi przekształcania metodą odzysku na stacji przetwarzania 
osadów ze studzienek kanalizacyjnych. W instalacji przetwarzania następuje separacja 
i wypłukanie części mineralnych (odzysk) i oddzielenie części organicznych poddawanych 
jedynie dalszemu składowaniu. Zastosowanie procesu przetwarzania redukuje masę 
wytwarzanych odpadów i jest ekologicznie i finansowo korzystnym procesem. 
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Ogólny stan techniczny sieci kanalizacji sanitarnej jest dobry. Przyczynami uszkodzeń sieci są 
wady materiałowe, wadliwe wykonanie i ewentualne uszkodzenia przypadkowe. W związku 
z powyższym Przedsiębiorstwo prowadzi program renowacji przewodów kanalizacyjnych 
metodą „długiego rękawa” co jest uzupełnieniem prowadzonych od 2011 roku napraw 
punktowych metodą tzw. „pakera – krótkiego rękawa”. Dodatkowo wykonywane jest frezowanie 
narostów mineralnych i organicznych w przewodach kanalizacyjnych w aspekcie 
konserwacyjnym prowadzonym przez Przedsiębiorstwo. Obserwuje się na studniach 
kanalizacyjnych zjawisko korozji siarczanowej wskutek wydzielania gazów towarzyszących 
zagniwaniu ścieków podczas transportu. W tym zakresie za celowe uznaje się kompleksowe 
naprawy studni rewizyjnych poprzez wyłożenie kinety rękawem bądź odcinkiem półrury, 
uszczelnienie przecieków, wyłożenie ścian studni kanalizacyjnych materiałem odpornym na 
działanie pH bliskie zeru. 

W sposób ciągły prowadzone są działania ograniczające ilość wód przypadkowych z infiltracji 
gruntowej, jak również przeglądy eliminujące nielegalne odprowadzanie wód deszczowych do 
kanalizacji sanitarnej. 
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4.2 OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW  

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KŁOBUCKU 

Instalacja oczyszczalni ścieków pracuje bezawaryjnie, a systematycznie 
prowadzone badania ścieków oczyszczonych potwierdzają spełnienie 
wymagań prawnych w zakresie dopuszczalnych wartości wskaźników 
zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiornika oraz wysoką 
redukcję zanieczyszczeń. 

Oczyszczalnia działa sprawnie, a poprzez inwestycje w latach wcześniejszych jest 
przygotowana do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków i ich efektywnego oczyszczania. 

       

       

Odpady wytwarzane w procesie oczyszczania ścieków są unieszkodliwiane z zachowaniem 
hierarchii postępowania z odpadami. Skratki są przekazywane do odzysku, zawartość 
piaskowników składowana jest na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
a osad ściekowy po procesie mechanicznego odwadniania na prasie filtracyjnej przekazywany 
jest do unieszkodliwiania metodą odzysku – kompostowanie.  

Rozpoczęto opracowanie koncepcji wskazującej kierunki działań związanych z optymalizacją 
energochłonności procesów, uciążliwości odorowej i efektywności mechanicznego 
oczyszczania. 

Oczyszczalnia obsługuje Aglomerację Kłobuck o nr PLSL044. 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BLACHOWNI 

Instalacja oczyszczania ścieków wykazuje wysoką efektywność procesów. 
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych 
czynią obiekt oczyszczalni przyjazny środowisku. Prowadzone na bieżąco 
prace skierowane są na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu 
oraz bezpieczeństwa pracy załogi. 

    

    

Oczyszczalnia obsługuje Aglomerację Blachownia o nr PLSL052. 
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W HUCIE STAREJ „B”, GMINA POCZESNA 

Oczyszczalnia w Hucie Starej „B” osiąga wymagane pozwoleniem 
wodnoprawnym parametry ścieków oczyszczonych. Stan techniczny 
urządzeń wykazuje wysokie zużycie. Wskazuje się potrzebę przebudowy 
oczyszczalni ścieków na przepompownie i skierowanie strumienia 
ścieków do nowoprojektowanej oczyszczalni w miejscowości Wrzosowa. 

Oczyszczalnia obsługuje Aglomerację Poczesna o nr PLSL065. 

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KOLONI POCZESNA 

Oczyszczalnia w Kolonii Poczesna pracuje efektywnie i bezawaryjnie. 
Obserwuje się sukcesywne zwiększanie dopływów do oczyszczalni 
i należy podjąć już decyzję o opracowaniu koncepcji dalszej rozbudowy 
oczyszczalni. 

Przedsiębiorstwo wraz z Gminą Poczesna rozpoczęło prace koncepcyjne nad 
rozwiązaniami docelowymi gospodarki ściekowej dla całego obszaru gminy. 

Oczyszczalnia obsługuje Aglomerację Poczesna o nr PLSL065. 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W RYBNEJ, GMINA MYKANÓW 

Z końcem października 2021 roku oddano do użytkowania rozbudowaną 
i przebudowaną oczyszczalnię ścieków w Rybnej, umożliwiającą rozwój 
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mykanów i wysokoefektywne 
oczyszczanie ścieków.  

Oczyszczalnia obsługuje Aglomerację Mykanów o nr PLSL047. 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OLSZTYNIE 

Na zlecenie Przedsiębiorstwa wykonywana jest dokumentacja 
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni celem przygotowania oczyszczalni 
do odbioru ścieków i efektywnego oczyszczenia z terenów 
przewidywanych do skanalizowania. 

Oczyszczalnia obsługuje Aglomerację Olsztyn o nr PLSL138N. 

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OSTROWACH NAD OKSZĄ, GMINA MIEDŹNO 

Oczyszczalnia pracuje stabilnie, aczkolwiek wysokie zużycie techniczne 
urządzeń oraz maksymalne obciążenie hydrauliczne i substratowe 
wymuszają pilne podjęcie prac projektowych przebudowy i rozbudowy 
oczyszczalni. 

Oczyszczalnia obsługuje Aglomerację Miedźno o nr PLSL137N. 

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KAROLINIE, GMINA RĘDZINY 

Oczyszczalnia pracuje stabilnie i bezawaryjnie w nowym - rozbudowanym 
układzie technologicznym. 

Oczyszczalnia obsługuje Aglomerację Rędziny o nr PLSL069. 
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5 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO- 
KANALIZACYJNYCH 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie nie przewiduje zmiany obszaru działania. Zakres prowadzonej działalności 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę zostanie powiększony o zrealizowane zadania zgodnie 
z przedmiotowym planem, a zakres działalności zbiorowego odprowadzania ścieków zostanie 
dodatkowo (poza wykonaniem planu) powiększony o majątek wybudowany ze środków 
własnych miast i gmin Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji 
w Częstochowie. 

6 PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE 
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

Realizacja działań rozwojowo-modernizacyjnych w obszarze urządzeń wodociągowych 
przyczyni się do: 

- zapewnienia niezawodności systemu i ciągłości dostaw wody, 

- zwiększenia dostępności sieci wodociągowej dla odbiorców usług, 

- ograniczenia strat wody uzdatnionej i przeznaczonej do picia, zapewnienia efektywnego 
funkcjonowania procesów ujmowania, uzdatniania wody w celu utrzymania wysokiej 
jakości wody dla odbiorców, 

- poprawy efektywności energetycznej procesów uzdatniania i dystrybucji wody.  

W obszarze urządzeń kanalizacyjnych  realizacja działań rozwojowo-modernizacyjnych 
przyczyni się do: 

- modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, 

- ograniczenia infiltracji wód przypadkowych, 

- eliminacji eksfiltracji ścieków do gruntu, 

- zapewnienia niezawodności systemu i ciągłości odbioru i oczyszczania ścieków. 

W planie ujęto także zakupy inwestycyjne, które są wynikiem zarówno kontynuowania strategii 
wymiany starego i wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń, aparatury laboratoryjnej oraz taboru 
transportowego i specjalistycznego jak również dążenia do rozwoju technicznego 
i technologicznego Przedsiębiorstwa i wdrażania najlepszych dostępnych rozwiązań.  

7 NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

Przewidywane nakłady inwestycyjne w latach 2023-2027 na poszczególne sektory 
działalności 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Działalność 
wodociągowa 

6 863 475,67 7 290 376,98 7 624 352,71 7 993 033,41 7 934 624,77 

Działalność 
kanalizacyjna 

4 220 005,20 4 225 316,52 3 970 085,21 3 958 297,43 3 775 600,88 

Działalność 
ogólna 

3 443 827,34 3 323 545,26 3 399 947,80 3 301 868,54 3 260 577,78 

Suma 14 527 308,21 14 839 238,76 14 994 385,72 15 253 199,38 14 970 803,43 

Tabela przedstawia przewidywane nakłady inwestycyjne obliczone na podstawie odpisów 
amortyzacyjnych za rok ubiegły oraz amortyzacji od przewidywanych nakładów inwestycyjnych 
planowanych do wykonania w roku bieżącym. 
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Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2023-2027 finansowane z środków własnych 

Lp. Zadanie 
Planowane nakłady inwestycyjne w tys. zł 

w 2023 roku w 2024 roku w 2025 roku w 2026 roku w 2027 roku 

1. 

D
z
ia

ła
ln

o
ś
ć
 

w
o
d
o
c
ią

g
o

w
a

 

Przebudowa sieci wodociągowej na terenie działalności Przedsiębiorstwa 5500 5655 5054 5378 5315 

2. Budowa sieci wodociągowej na terenie działalności Przedsiębiorstwa 845 1050 1170 1200 1320 

3. Przebudowa ujęć wody 0 50 950 1050 800 

4. Zakupy inwestycyjne w zakresie działalności wodociągowej 364 200 230 150 250 

5. Dokumentacja przyszłościowa w zakresie działalności wodociągowej 50 165 50 45 80 

6. Raty pożyczki zaciągniętych na realizację zadań w zakresie działalności wodociągowej 104 170 170 170 170 

7. 

D
z
ia

ła
ln

o
ś
ć
 

k
a
n
a
liz

a
c
y
jn

a
 Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej na terenie działalności Przedsiębiorstwa 3320 3363 3043 2976 2759 

8. Przebudowa oczyszczalni ścieków 0 0 150 200 250 

9. Zakupy inwestycyjne w zakresie działalności kanalizacyjnej 188 130 115 120 105 

10. Dokumentacja przyszłościowa w zakresie działalności kanalizacyjnej 50 70 0 0 0 

11. Raty pożyczki zaciągniętych na realizację zadań w zakresie działalności kanalizacyjnej 662 662 662 662 662 

12. 

D
z
ia

ła
ln

o
ś
ć
 

o
g
ó

ln
a

 

Przebudowa istniejących obiektów kubaturowych należących do Przedsiębiorstwa 186 266 328 250 270 

13. Informatyzacja Przedsiębiorstwa 100 280 400 190 190 

14. Odnawialne źródła energii 0 100 120 110 120 

15. Zakupy inwestycyjne w zakresie działalności ogólnej 100 650 480 440 470 

16. Raty kapitałowe od zaciągniętych umów kredytowych i leasingu  3058 2028 2072 2312 2210 

Suma 14 527 14 839 14 994 15 253 14 971 
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7.1 PLAN NA 2023 ROK 

W roku 2023 Przedsiębiorstwo planuje realizacje następujących inwestycji: 

Lp. Zadanie 

Planowane 
nakłady 

w 2023 roku 
w tys. zł 

Sposób finansowania 
w tys. zł 

Termin realizacji 
Całkowita wartość 

inwestycji Śr. własne 
Pożyczki 
i dotacje 

1. 

D
z
ia

ła
ln

o
ś
ć
 w

o
d

o
c
ią

g
o
w

a
 

Przebudowa wodociągu w Częstochowie, ul. Barbary, Główna, Przejazdowa 
Istniejący wodociąg Ø180, 250, 280, 300, 350 mm, długość 6310 mb 
Zadanie wykonywane we współpracy z MZD w Częstochowie 

5 500 5 500 —— 

2019-2023 
Całkowita wartość 

inwestycji  
8 000 000 

2. 
Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ul. Wręczyckiej w miejscowości Gorzelnia, 
gm. Blachownia 
Konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

245 245 —— 2023 

3. 
Budowa sieci wodociągowej na terenie działalności Przedsiębiorstwa 
Poprawa gospodarki wodociągowej 

600 600 —— 2023 

4. Zakupy inwestycyjne w zakresie działalności wodociągowej 364 364 —— 2023 

5. 
Dokumentacja przyszłościowa 
Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej gospodarki wodociągowej 

50 50 —— 2023 

6. 
Raty pożyczki preferencyjnej WFOŚiGW w Katowicach zaciagnietej na realizację zadania 
pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowych wraz z przebudową, wymianą 
i przepięciem przyłączy w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy 

104 104 —— 2023 

7. 

D
z
ia

ła
ln

o
ś
ć
 

k
a
n
a
liz

a
c
y
jn

a
 Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej  

Zły stan techniczny – liczne spękania krzyżowe i ubytki rur, infiltracja wód gruntowych 
3 320 3 320 —— 2023 

8. Zakupy inwestycyjne w zakresie działalności kanalizacyjnej 188 188 —— 2023 

9. 
Dokumentacja przyszłościowa 
Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej gospodarki kanalizacyjnej 

50 50 —— 2023 

10. 
Raty pożyczki preferencyjnej WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na realizację zadania 
pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybna, gmina Mykanów 

662 662 —— 2023 

11. 

D
z
ia

ła
ln

o
ś
ć
 

o
g
ó

ln
a

 

Przebudowa istniejących obiektów kubaturowych należących do Przedsiębiorstwa 386 186 200 2023 

12. 
Informatyzacja Przedsiębiorstwa 
Wdrożenie geograficznego systemu informacji o terenie 

100 100 —— 2023 

13. Zakupy inwestycyjne w zakresie działalności ogólnej 100 100 —— 2023 

14. 
Raty kapitałowe od zaciągniętych umów kredytowych i leasingu na realizację zadań 
inwestycyjnych 

3 058 3 058 —— 2023 

Suma 14 727 
14 527 200 

 
14 727 
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ZADANIA REZERWOWE 

L.p. Zadanie 
Szacunkowy 

koszt w tys. zł 

1. 

Przebudowa wodociągu w Częstochowie, ul. Marynarska 
Istniejący wodociąg Ø80 i 100 mm, długość 1 170 mb 
Zły stan techniczny, konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

650 

2. 

Budowa wodociągu w Częstochowie w pasie łączącym ul. Wirażową i Żyzną 
Wodociąg polietylenowy Ø100 mm, długość 300 mb 
Zadanie wykonywane we współpracy z MZD w Częstochowie 

150 

3. 

Przebudowa wodociągu w Olsztynie, ul. Asnyka 
Istniejący wodociąg Ø100 mm, długość 300 mb 
Zły stan techniczny, konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

250 

4. 

Budowa wodociągu w Olsztynie, ul. Karłowatej Sosny 
Na odcinku od posesji nr 9 do końca ulicy 
Wodociąg Ø100 mm, długość 300mb 
Konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

100 

5. 

Przebudowa wodociągu w Nieradzie, ul. Leszczynowa i Mazury, ul. Kasprowicza 
Istniejący wodociąg Ø100 mm, długość 1 500 mb 
Zły stan techniczny, planowana przebudowa drogi 

750 

6. 
Monitoring sieci wodociągowej 
Budowa punktów pomiarowych sieci wodociągowej 

200 

7. 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji tłocznej wraz 
z przepompownią ścieków w Częstochowie, ul. Rejtana – teren Polontex  

550 
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7.2 PLAN NA LATA 2024-2027 

W kolejnych latach realizacja planu uzależniona jest od technicznych i ekonomicznych 
możliwości Przedsiębiorstwa, kierunków rozwoju gmin określonych w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, z ustaleniami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi w posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie zezwoleniach na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Na lata 2024-2027 przewidziano następujący zakres przedsięwzięć rozwojowo – 
modernizacyjnych: 

- przebudowa wodociągów przesyłowych o znaczeniu strategicznym dla niezawodnej 
dostawy wody, o odpowiednim ciśnieniu i jakości, 

- przebudowa wodociągów podyktowana koniecznością zsynchronizowania 
planowanych remontów nawierzchni dróg z przebudową technicznie zużytej 
infrastruktury wodociągowej, 

- przebudowa wodociągów wykonanych z rur azbestowo-cementowych, 

- przebudowa ujęć wody wymagających modernizacji, 

- renowacja kanalizacji z uwagi na zły stan techniczny – spękania krzyżowe i ubytki 
rur, infiltracja wód gruntowych, 

- przebudowa oczyszczalni ścieków wymagających modernizacji. 

Do priorytetowych zadań zalicza się: 

L.p. Zadanie 

1. 
Przebudowa wodociągu w Częstochowie, ul. Jaskrowska 
Istniejący wodociąg Ø100 mm, długość 90 mb 
Konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

2. 

Przebudowa wodociągu w Częstochowie, ul. Kucelin Łąki 
Na odcinku od ul. Korfantego do końca ulicy 
Istniejący wodociąg Ø100 mm, długość 3 300 mb 
Zły stan techniczny, konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

3. 
Przebudowa wodociągu w Częstochowie, ul. Lwowska 
Na odcinku do ul. Dobrzyńskiej do ul. Wyszyńskiego 
Zły stan techniczny, zadanie wykonywane we współpracy z MZD w Częstochowie 

4. 
Przebudowa wodociągu w Częstochowie, ul. Marynarska 
Istniejący wodociąg Ø80 i 100 mm, długość 1 170 mb 
Zły stan techniczny, konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

5. 

Przebudowa wodociągu w Częstochowie, ul. Narcyzowa  
Na odcinku do ul. Ludowej do ul. Św. Brata Alberta 
Istniejący wodociąg PCV Ø225 i 110 mm, długość 1285 mb 
Zły stan techniczny, zadanie wykonywane we współpracy z MZD w Częstochowie 

6. 

Przebudowa wodociągu w Częstochowie, ul. Olsztyńska – etap II 
Na odcinku od ul. Legionów do ul. Hutników i ul. Orlik-Rückemana 
Istniejący wodociąg Ø150 mm, długość 1 000 mb 
Zły stan techniczny, zadanie wykonywane we współpracy z MZD w Częstochowie 

7. 
Budowa wodociągu w Częstochowie w pasie łączącym ul. Wirażową i Żyzną 
Wodociąg polietylenowy Ø100 mm, długość 300 mb 
Zadanie wykonywane we współpracy z MZD w Częstochowie 

8. 

Przebudowa wodociągu w Częstochowie, ul. Wręczycka 
Na odcinku od ul. Rocha do ul. Wielkoborskiej 
Istniejący wodociąg żeliwnych Ø150 mm, długość 1790 mb 
Zły stan techniczny, zadanie wykonywane we współpracy z MZD w Częstochowie 
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9. 
Przebudowa wodociągu w Częstochowie, ul. Zaciszna 
Istniejący wodociąg żeliwny Ø100 mm, długość 224 mb 
Zły stan techniczny, konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

10. 
Przebudowa wodociągu w Częstochowie, ul. Zatokowa 
Istniejący wodociąg stalowy Ø50 mm, długość 70 mb 
Zły stan techniczny, konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

11. 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzelnia, gm. Blachownia 
Budowa wodociągu Ø200 mm, długość 1020 w ul. Wielkoborskiej i Wręczyckiej 
Budowa wodociągu Ø150 mm, długość 500 w Wręczyckiej 
Przebudowa wodociągu Ø200 mm, długość 1360 w Wręczyckiej 
Zapewnienia ciągłości dostaw wody poprzez uzyskanie pierścieniowego układu sieci 

12. 
Przebudowa wodociągu w Kłobucku, ul. Witosa 
Istniejący wodociąg Ø150 mm, długość 1 800 mb 
Zły stan techniczny, planowana przebudowa drogi 

13. 
Przebudowa wodociągu w Miedźnie, ul. Jagiełły i Leśna 
Istniejący wodociąg Ø160 mm, długość 585mb 
Zły stan techniczny, konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

14. 
Przebudowa wodociągu w Olsztynie, ul. Asnyka 
Istniejący wodociąg Ø100 mm, długość 300 mb 
Zły stan techniczny, konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

15. 

Budowa wodociągu w Olsztynie, ul. Karłowatej Sosny 
Na odcinku od posesji nr 9 do końca ulicy 
Wodociąg Ø100 mm, długość 300mb 
Konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

16. 

Przebudowa wodociągu w Biskupicach, ul. Zbożowa, gm. Olsztyn 
Na odcinku od ul. Polnej do ul. Dębowej 
Istniejący wodociąg Ø80 i 50 mm, długość 480 mb 
Zły stan techniczny, planowana przebudowa drogi 

17. 
Przebudowa wodociągu w północnej części miejscowości Kusięta, gm. Olsztyn 
Istniejący wodociąg azbestowo-cementowy Ø100 i 150 mm, długość 670 mb 
Zły stan techniczny, konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

18. 

Przebudowa wodociągu w Przymiłowicach, ul. Piastowska, Flora i Kamyk, gm. Olsztyn 
Na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Flora 
Istniejący wodociąg Ø100 mm, długość 1260 mb 
Zły stan techniczny, konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

19. 
Przebudowa wodociągu w Nieradzie, ul. Leszczynowa i Mazury, ul. Kasprowicza 
Istniejący wodociąg Ø100 mm, długość 1 500 mb 
Zły stan techniczny, planowana przebudowa drogi 

20. 

Budowa wodociągu w Rędzinach, ul. Kościuszki 
Na odcinku 2 011 m od ul. Wolności 
Istniejący wodociąg żeliwny Ø200 mm, długość 2 011 mb 
Zły stan techniczny, planowana przebudowa drogi 

21. 
Budowa wodociągu łączącego magistralę wodociągową Ø1000 mm z wodociągiem 
Ø180 mm w ul. Narcyzowej wraz z budową pompowni wody w miejscowości Olsztyn 
Konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody 

22. Przebudowa Ujęcia Wody Mirów 

23. Przebudowa Ujęcia Wody Konopiska Kopalnia 

24. Przebudowa Ujęcia Wody Olsztyn 

25. Przebudowa Ujęcia Wody Łobodno 

26. 
Budowa sieci wodociągowej na terenie działalności Przedsiębiorstwa 
Poprawa gospodarki wodociągowej 

27. Zakupy inwestycyjne w zakresie działalności wodociągowej 

28. 
Dokumentacja przyszłościowa 
Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej gospodarki wodociągowej 

29. 
Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej  
Zły stan techniczny – spękania krzyżowe i ubytki rur, infiltracja wód gruntowych 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 43313BD1-F692-47D5-84CE-E1670F8CFB99. Podpisany Strona 22



 Strona 23 z 32 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027 – wydanie 2 

30. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Olsztynie 

31. 
Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej  
Zły stan techniczny – liczne spękania krzyżowe i ubytki rur, infiltracja wód gruntowych 

32. Zakupy inwestycyjne w zakresie działalności kanalizacyjnej 

33. Przebudowa istniejących obiektów kubaturowych należących do Przedsiębiorstwa 

34. Informatyzacja Przedsiębiorstwa 

35. Zakupy inwestycyjne w zakresie działalności ogólnej 

36. 
Raty kapitałowe od zaciągniętych umów kredytowych i leasingu na realizację zadań 
inwestycyjnych 
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8 PLANOWANY SPOSÓB REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARACH 
AGLOMERACJI, GDZIE PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZY 
USŁUGI  

W VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oszacowane 
zostały potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji w systemy 
kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. W wykazie ujęte zostały aglomeracje 
na terenie 9 gmin, gdzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie realizuje zadnia w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków.  

Z planów przedstawionych przez aglomeracje wynika, że w ramach VI aKPOŚK zostanie 
wybudowanych 144,5 km sieci kanalizacyjnej (w tym 18 km sieci na obszarach, o których 
mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji) 
i zmodernizowanych 33,2 km sieci. Nie planuje się budowy indywidualnych systemów 
oczyszczania. Ponadto planowane jest wybudowanie 2 nowych oczyszczalni ścieków oraz 
przeprowadzenie 3 inwestycji na istniejących oczyszczalniach w zakresie ich rozbudowy 
i modernizacji.  

Koszt inwestycji zaplanowanych do realizacji i finansowanych w ramach Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi 21,7 mln zł. 
Pozostałe koszty realizacji VI aKPOŚK są pokrywane ze środków finansowych gmin – 
uczestników Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. 
Takie rozwiązanie zostało przyjęte w roku 2006 po analizie możliwości finansowania 
inwestycji w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Analiza została wykonana pod kątem 
możliwości finansowania inwestycji ze środków budżetowych jednostek samorządu 
terytorialnego, publicznych funduszy krajowych i zagranicznych oraz możliwość 
finansowania z przychodów własnych Przedsiębiorstwa i środków pozyskanych przez 
Przedsiębiorstwo z funduszy. Analiza wykazała bardziej preferencyjne warunki wsparcia 
jednostek samorządowych i ograniczone możliwości podwyższania opłat za ścieki w celu 
ochrony odbiorców usług kanalizacyjnych przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek za 
ścieki.  

W trosce o należyty poziom usług świadczonych mieszkańcom Gmin zrzeszonych 
w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, prawidłowe 
funkcjonowanie Przedsiębiorstwa i jego rozwój oraz ochronę odbiorców usług przed 
nadmiernym obciążeniem finansowym w roku 2006 zawarte zostało pomiędzy Związkiem 
Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, Przedsiębiorstwem 
i Gminami – uczestnikami Związku – Porozumienie o współdziałaniu w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które szczegółowo określa 
sposób programowania rozwoju infrastruktury, planowania i projektowania inwestycyjnego, 
realizacji inwestycji i finansowania inwestycji, modernizacji i remontów, przyjmowania 
środków trwałych na majątek Spółki i do eksploatacji, sporządzania taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Porozumienie potwierdza wyżej przywołane treści w zakresie sposobu realizacji KPOŚK. 

Szczegółowy sposób realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
na obszarach aglomeracji, gdzie Przedsiębiorstwo świadczy usługi przedstawiono w tabeli. 
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DANE PODSTAWOWE 
O AGLOMERACJI 

SIECI KANALIZACYJNE 

INDYWIDU
ALNE 

SYSTEMY 
OCZYSZC

ZANIA 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI  SPOSÓB REALIZACJI 

I_d 
aglomeracji 

nazwa 
aglomeracji 

budowa sieci kanalizacyjnej  
modernizacja 

sieci 
kanalizacyjnej 

nazwy projektów, w ramach 
których realizowane będą 

inwestycje w zakresie sieci 
kanalizacyjnych  

termin zakończenia 
inwestycji w zakresie 
sieci kanalizacyjnych 

planowane 
do budowy 

w latach 
2020-2027 
indywidualn
e systemy 

oczyszczan
ia ścieków 
(przydomo

we 
oczyszczal

nie 
ścieków) 

informacja o działaniach inwestycyjnych na oczyszczalniach 
planowanych 

nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji inwestycji  [tys. 
zł] 

podział rzeczowy i finansowy zadań 

długość sieci kanalizacyjnej 
planowanej do budowy 

długość sieci 
kanalizacyjnej 
planowanej do 
modernizacji  

 [km] 

budowa 
modernizac

ja 

rodzaj 
planowanej 
inwestycji 

termin zakończenia inwestycji 
dotyczących oczyszczalni ścieków   

nazwa 
projektów, 
w ramach 
których 

realizowana 
będzie 

inwestycja 
w zakresie 
oczyszczal
ni ścieków 

na sieci kanalizacyjne 

na 
oczyszczal
nię ścieków 

wraz z 
przeróbką 

osadu i 
jego 

zagospoda
rowaniem 

na 
indywidual
ne systemy 
oczyszczan

ia 
(przydomo

we 
oczyszczal

nie 
ścieków) 

ogółem 

ogółem [km} 

w tym długość  
sieci na 

obszarach, o 
których mowa w 

§ 3 ust. 5 
rozporządzenia 

Ministra 
Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z 

dnia 27 lipca 2018 
r. w sprawie 

sposobu 
wyznaczania 

obszarów i granic 
aglomeracji [km] 

BN M RM 

na budowę 
sieci 

kanalizacji 
sanitarnej 

na 
modernizac

ję sieci 
kanalizacji 
sanitarnej 

PLSL052 Blachownia 42,10 2,00 0,2 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 

dzielnicy Ostrowy, Łojki  
2024-12-31 2023-12-31 0 RM -  2026-10-31 

Rozbudowa 
oczyszczal
ni ścieków 

w 
Blachowni 

55 000,0 1 000,0 27 000,0 0,0 83 000,0 

Zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w 
dzielnicy Ostrowy, Łojki oraz rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Blachowni 
zostaną zrealizowane ze środków Gminy 

Blachownia. Przedsiębiorstwo pokryje 
koszty modernizacji sieci kanalizacyjnej - 
koszt 1 000 tys. zł - planowane wykonanie 

w roku 2023 (2023r. – 1 000 tys. zł). 

PLSL004 
Częstocho

wa 
11,40 0,00 33,00 

Kanalizacja sanitarna w Woli 
Kiedrzyńskiej ul. Mykanowska; 

Kanalizacja sanitarna w 
miejscowości Wierzchowisko-
ulica Działkowa wraz z ulicami 
prostopadłymi do niej; Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z 
przyłączami w granicach pasa 

drogowego w Rędzinach; 
Kanalizacja sanitarna w ul. 
Legionów w Częstochowie  

2026-12-31 2027-12-31 0 - - 2022-10-31 - 

Modernizac
ja 

oczyszczal
ni ścieków 
w Dźbowie 

17 535,4 25 000,0 2 466,0 0,0 45 001,4 

Działalność w zakresie oczyszczalni 
ścieków komunalnych w obrębie 
aglomeracji Częstochowa jest 

realizowana przez odrębną spółkę 
(przedsiębiorstwo kanalizacyjne) 

Oczyszczalnie Ścieków Warta S.A. 
Zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w 

Woli Kiedrzyńskiej ul. Mykanowska oraz w 
miejscowości Wierzchowisko-ulica 

Działkowa wraz z ulicami prostopadłymi 
do niej zostanie zrealizowane ze środków 
Gminy Mykanów; Zadanie budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 
tłocznej wraz z przyłączami w granicach 
pasa drogowego w Rędzinach zostanie 

zrealizowane ze środków Gminy Rędziny; 
zadanie budowy kanału sanitarnego w ul. 

Legionów w Częstochowie zostanie 
zrealizowane ze środków Miasta 

Częstochowy. Przedsiębiorstwo pokryje 
koszty modernizacji sieci kanalizacyjnej - 

koszt 25 000 tys. zł - planowane 
wykonanie w latach 2020-2027 (2020-

2022r. – 11 300 tys. zł, 2023r – 3 200 tys. 
zł, 2024r. – 2 700 tys. zł, 2025r. – 2 400 
tys. zł, 2026r. – 2 800 tys. zł, 2027r. – 

2 600 tys. zł). 

PLSL044 Kłobuck 2,68 0,00 0,0 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Kłobucku-Zakrzewie 
2027-12-31 - 0 - -  - - 4 774,9 0,0 0,0 0,0 4 774,9 

Zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w 
Kłobucku-Zakrzewie zostanie 

zrealizowane ze środków Gminy Kłobuck. 
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PLSL511 Konopiska 24,00 18,70 0,0 
Budowa kanalizacji sanitarnej 

wraz z oczyszczalnią ścieków w 
gminie Konopiska 

2021-12-31 - 0 BN 2026-12-31   

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej 

wraz z 
oczyszczal
nią ścieków 

w gminie 
Konopiska 

19 160,0 0,0 10 000,0 0,0 29 160,0 

Zadanie budowy kanalizacji sanitarnej 
wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie 

Konopiska zostanie zrealizowane ze 
środków Gminy Konopiska. 

PLSL137N Miedźno 0,00 0,00 0,0 nie dotyczy - - 0 RM -  2026-03-01 - 0,0 0,0 9 000,0 0,0 9 000,0 

Zadanie rozbudowy i modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Miedźnie zostanie 
zrealizowane ze środków Gminy Miedźno 
w zakresie przebudowy. Przedsiębiorstwo 
pokryje koszty modernizacji - koszt 2 000 
tys. zł - planowane wykonanie w latach 

2025-2026 (2025r. – 1 000 tys. zł, 2026r. 
– 1 000 tys. zł). 

PLSL047 Mykanów 2,75 - - 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Kuźnica 

Lechowa ul. Leśna, Rybna ul. 
Kręta, Nowa Rybna ul, Prosta; 2. 
Budowa Kanalizacji ściekowej na 

potrzeby przebudowy drogi 
gminnej ul. Nowej w Czarnym 

Lesie 

2025-12-31 - 0 RM -  - - 15 000,0 - - 0,0 15 000,0 

Zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Kuźnica Lechowa ul. Leśna, 
Rybna ul. Kręta, Nowa Rybna ul, Prosta 
oraz budowa na potrzeby drogi gminnej 

ul. Nowej w Czarnym Lesie zostanie 
zrealizowane ze środków Gminy 

Mykanów.  

PLSL138N Olsztyn 0,00 0,00 0,0 - - - 0 RM -  2026-12-31 

Przebudow
a i 

rozbudowa 
oczyszczal
ni ścieków 
zlokalizowa

nej w 
Olsztynie 

k/Częstoch
owy przy ul. 
Storczykow

ej 

0,0 0,0 15 500,0 0,0 15 500,0 

Zadanie rozbudowy i modernizacji 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w 

Olsztynie k/Częstochowy przy ul. 
Storczykowej zostanie zrealizowane ze 

środków Gminy Olsztyn w zakresie 
przebudowy. Przedsiębiorstwo pokryje 

koszty modernizacji - koszt 5 000 tys. zł - 
planowane wykonanie w latach 2025-
2026 (2025r. – 2 500 tys. zł, 2026r. – 

2 500 tys. zł). 

PLSL065 Poczesna 36,42 0,00 0,0 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, 
cz. Poczesnej i Cz. Wrzosowej, 

gmina Poczesna; Budowa 
kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Nierada - etap II 

2027-12-31 - 0 BN 2025-12-31  - - 40 000,0 0,0 30 000,00  0,0 70 000,0 

Zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w 
Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, cz. 
Poczesnej i Cz. Wrzosowej oraz w 

miejscowości Nierada - etap II zostanie 
zrealizowane ze środków Gminy 

Poczesna. 

PLSL069 Rędziny 25,15 0,00 0,0 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Rędzinach cz. I.; 2. Budowa 

kanalizacji sanitarnej w 
Rędzinach cz. II.; 3. Budowa 

kanalizacji sanitarnej w 
Rędzinach cz. III.; 4. Budowa 

kanalizacji sanitarnej w 
Rudnikach i w Koninie. 

2027-12-31 - 0 - -  - - 28 830,0 0,0 0,0 0,0 28 830,0 

Zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w 
Rędzinach cz. I, cz. II, cz. III oraz w 

Rudnikach i Koninie zostanie 
zrealizowane ze środków Gminy Rędziny.  
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9 WPŁYW PLANU NA WYSOKOŚĆ TARYF 

Wpływ planowanych inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę na wysokość taryfy 

Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 

Wyoskość nakładów 
inwestycyjnych ogółem 

6 864 000 7 290 000 7 624 000 7 993 000 7 935 000 

Planowany wzrost kosztów 
amortyzacji 

23 750 65 875 19 167 3 750 4 167 

Planowany wzrost kosztów 
podatku od nieruchomości 

0 180 330 134 100 124 480 131 560 

Planowany wzrost kosztów 
ogółem (2+3+4) 

23 750 246 205 153 267 128 230 135 727 

Planowana wielkość 
sprzedaży w m3 ogółem 

14 608 460 14 557 340 14 501 900 14 451 900 14 401 900 

Planowany wzrost ceny wody 
w zł/m3 (4/5) 

0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 

Wpływ planowanych inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej na wysokość taryfy 

Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 

Wysokość nakładów 
inwestycyjnych ogółem 

4 220 000 4 225 000 3 970 000 3 958 000 3 776 000 

Planowany wzrost kosztów 
amortyzacji 

81 000 83 251 88 593 89 460 95 828 

Planowany wzrost kosztów 
podatku od nieruchomości 

0 96 180 67 260 60 860 59 520 

Planowany wzrost kosztów 
ogółem (2+3+4) 

81 000 179 431 155 853 150 320 155 348 

Planowana wielkość 
sprzedaży w m3 ogółem 

11 737 160 11 695 220 11 642 480 11 592 480 11 542 480 

Planowany wzrost ceny wody 
w zł/m3 (4/5) 

0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

10 PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ 
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w 
Częstochowie konsekwentnie od lat prowadzi zarówno działania inwestycyjne jak też 
edukacyjne nastawione na racjonalizację zużycia wody oraz odprowadzania ścieków. 

W ujęciu ogólnym prowadzone są zajęcia, konsultacje, wymiana doświadczeń dotyczące 
działań proekologicznych. pozwalające przede wszystkim na: 

- prowadzenie komunikacji i konsultacji społecznej, informowanie społeczeństwa 
o realizowanych przez Przedsiębiorstwo i samorządy działań proekologicznych, 

- kształtowanie postaw konsumenckich, poprzez m.in.: zrozumienie czynników 
ekologicznych, fizycznych, społecznych i kulturowych wpływających na środowisko, 
uzupełnianie edukacji szkolnej poprzez bezpośrednie i aktywne uczestnictwo dzieci 
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i młodzieży w zajęciach i warsztatach oraz umożliwienie tej grupie społeczeństwa 
zapoznanie się z działającymi instalacjami w pełnej skali, 

- podniesienie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa lokalnego, 

- promocję rozwiązań technologicznych w gospodarce wodno-ściekowej, odpadowej 
i odnawialnych źródłach energii. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie propaguje idee zachęcające do bezpośredniego spożywania wody z sieci 
wodociągowej uruchamiając m.in. w tym celu się poidełka. Aby zachęcić klientów do 
zwiększania spożycia wody, podejmuje się stale działania inwestycyjne polegające na 
modernizacji sieci w celu utrzymania wysokiej jakości wody.  

Za przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody uznaje się przede wszystkim: 

- przebudowę sieci wodociągowych z zastosowaniem rur i armatury wysokiej jakości, 
które przedłużają okres eksploatacji i znacznie ograniczają awaryjność, 

- prowadzenie odbiorów sieci i przyłączy na otwartych wykopach – sprawdzanie 
poprawności ułożenia rurociągów, kontrola warunków gruntowych (podsypka, 
zasypka), 

- wdrażanie systemu monitoringu sieci wodociągowej. Na eksploatowanym obszarze 
w oparciu o funkcjonujący w Przedsiębiorstwie monitoring przeprowadzana jest 
bieżąca aktualizacja poziomu strat wody z uwzględnieniem bilansu najniższych 
przepływów nocnych. Na pozostałych, nieopomiarowanych dotąd terenach 
systematycznie wykonywane są przeglądy sieci wodociągowej w celu wykrywania 
nieszczelności. Ponadto wykonuje się szereg pomiarów w celu określenia sprawności 
hydraulicznej przewodów wodociągowych oraz wyznaczenia stref redukcji ciśnienia. 
Do końca roku 2019 zabudowano i uruchomiono 67 punktów pomiarowych na sieci 
wodociągowej na średnicach przewodów w przedziale 100 – 1000 mm (w tym 20 
w systemie rozliczeniowym).  

− kontrolowanie odcinków wodociągów, na których istnieje podejrzenie wystąpienia 
awarii. Kompleksowa inspekcja wodociągów możliwa jest dzięki wykorzystaniu 
specjalistycznego sprzętu i nowoczesnej aparatury. Ilość wykrytych nieszczelności 
oraz zakres sprawdzonej sieci pod kątem parametrów hydraulicznych ma 
bezpośrednie przełożenie na jakość usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo. 

− kontrolowanie szczelności sieci wodociągowej w celu wykrycia nieszczelności 
niewidocznych na powierzchni terenu z wykorzystaniem metod elektroakustycznych, 

− szybkie reagowanie w przypadku awarii, 

− wymiana oraz montaż nowych odpowietrzników na sieci wodociągowej, w celu 
odpowietrzenia sieci i wyeliminowania uderzeń hydraulicznych, 

− wymiana hydrantów nadziemnych na podziemne w celu utrudnienia poboru wody 
przy kradzieży oraz zabezpieczenie infrastruktury przed uszkodzeniem w zdarzaniach 
losowych, 

− ograniczenie wpływu przekraczania ciśnień dopuszczalnych w sieci wodociągowej 
przez zastosowanie regulatorów ciśnienia, w tym także reduktorów ze zmienną 
nastawą ciśnienia zależną od przepływu. Utrzymanie ciśnienia poniżej maksymalnej 
wartości dopuszczalnej zmniejsza awaryjność sieci oraz ogranicza straty wody, jak 
również zabezpiecza instalacje mieszkańców przed uszkodzeniem, 

− montaż zespołów pompowych i falowników, charakteryzujących się dużą wydajnością 
i małą awaryjnością, wpływających na obniżenie zużycia energii elektrycznej, 
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− utrzymanie i rozbudowa systemu do zdalnego odczytu radiowego. Automatyczne 
odczytywanie wskazań liczników ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia 
pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim oraz istotnie wpływa na skrócenie czasu 
odczytu, a przez to zmniejszenie kosztów. Realizowany zdalny odczyt umożliwia 
także dostęp do wskazań liczników w przypadku nieobecności właściciela obiektu 
a także w sytuacjach ograniczeń dostępu związanych np. z epidemią/pandemią 
wpływając w ten sposób na ograniczenie tzw. pozornych strat wody. Radiowy system 
odczytowy umożliwia także wykrywanie prób ingerencji, uszkodzeń wodomierzy, 
przepływów alarmowych dając podstawę do podjęcia działań racjonalizujących 
zużycie wody, 

− montaż liczników indywidualnych oraz liczników strefowych na sieciach, 

− prowadzenie wymian wodomierzy z zachowaniem terminów ważności cech 
legalizacyjnych, 

− optymalizacja wielkości (średnicy) i typów stosowanych wodomierzy. Dobór 
wodomierzy realizowany jest na podstawie własnych doświadczeń, własnych 
opracowań statystycznych i badań a także na podstawie badań i prac naukowych 
innych podmiotów, 

− wymiana standardowych wodomierzy na urządzenia bardziej dokładne, posiadające 
niski próg rozruchowy i większą dokładność pomiaru a jednoczenie cechujących się 
zachowaniem  parametrów metrologicznych przez cały okres użytkowania, 

− wymiana standardowych wodomierzy mechanicznych na wodomierze ultradźwiękowe 
gwarantujące dokładność i stabilność pomiaru w trakcie eksploatacji oraz długą 
żywotność, 

− kontrola posesji, w których istnieje podejrzenie kradzieży wody, 

− budowanie osłon katodowych przy torowiskach w celu wyeliminowania korozji 
wodociągu (penetracji prądów błądzących), 

− stosowanie materiałów wysokiej klasy i nowoczesnej aparatury, 

− przeglądy sieci w terenie w celu ograniczenia poboru wody bez wodomierza, 

− stosowanie monitoringu poziomu wody w zbiornikach w celu wyeliminowania 
przelewów, 

− bieżąca naprawa armatury zainstalowanej na sieci wodociągowej (hydranty, zasuwy). 

Za przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków uznaje się przede wszystkim: 

− przebudowę kanałów sanitarnych oraz renowację sieci kanalizacyjnej metodą 
bezwykopową tzw. założenie „długiego” i „krótkiego rękawa” pozwalająca na 
ograniczenie infiltracji wód gruntowych, co znacznie zmniejsza ilości oczyszczanych 
ścieków, 

− monitoring techniczny kamerą wizyjną cctv – sprawdzanie wykonanych połączeń rur 
(wypchnięte uszczelki, nieciągłość połączeń, pęknięte trójniki włączeniowe) 
sprawdzanie szczelności kanałów (infiltracja wód gruntowych) oraz lokalizacja 
nielegalnych podłączeń wód drenażowych, 

− prowadzenie odbiorów kanałów na otwartych wykopach – sprawdzanie poprawności 
ułożenia rurociągów (prostoliniowość), kontrola warunków gruntowych (podsypka, 
zasypka), sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej studni, 

− stosowanie do budowy kanalizacji szczelnych systemów kanalizacyjnych 
składających się z przewodów rurowych oraz prefabrykowanych studni rewizyjnych, 
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− bieżące uszczelnianie studni kanalizacyjnych tj. iniekcja przecieków punktowych 
szybkosprawnymi masami i zaprawami, 

− wymiana włazów wentylowanych z przelotowymi otworami montażowymi na włazy 
niewentylowane z uszczelkami tłumiąco – uszczelniającymi, 

− kontrole w terenie – sprawdzanie gospodarki ściekowej na terenie posesji metodą 
„zadymiania”, kontrole studzienek kanalizacyjnych, 

− wykorzystanie monitoringu pracy przewodów, pompowni i oczyszczalni ścieków 
w aspekcie określania wielkości wód infiltracyjnych i przypadkowych, 

− opomiarowanie pompowni ścieków w celu bilansowania poszczególnych zlewni 
i podejmowania działań optymalizujących pracę urządzeń i sieci, 

− wymiana oraz montaż nowych zaworów napowietrzająco – odpowietrzających na 
odcinkach kanałów tłocznych w celu zmniejszenia oporów przepływów ścieków. 

Do przedsięwzięć racjonalizujących należy zaliczyć także kontrolę jakości dostarczanej wody 
(w miejscu podawania do sieci oraz w sieci wodociągowej) i odprowadzanych ścieków. 
Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków prowadzi codzienne badania próbek wody 
i ścieków pobieranych w różnych punktach terenu objętego działaniem Związku 
Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Ilość wykonanych analiz 
wody waha się w zależności od ilości awarii, nowych włączeń i informacji odbiorców. 
Codziennymi kontrolami jakości odprowadzanych ścieków objęte są przede wszystkim 
zakłady produkcyjno-usługowe. 

Na obiektach Przedsiębiorstwa sukcesywnie rozbudowywany jest monitoring techniczny 
pozwalający w sposób racjonalny na eksploatacje poszczególnych ujęć, studni, 
przepompowni wody i ścieków oraz oczyszczalni ścieków. Wizualizacja pracy urządzeń 
umożliwia stałą ich kontrolę, zapewnia natychmiastowe usuwanie awarii i usterek, jak 
również tworzy ścisłą bazę danych funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
System wizualizacji jest wciąż doskonalony i dostosowywany do potrzeb nadzoru. Dane 
uzyskane z monitoringu pozwalają na ciągłą analizę pracy urządzeń i jej optymalizację. 

System TelWin, nowoczesny pakiet oprogramowania z grupy SCADA, umożliwia kontrolę 
oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi. TelWin pozwolił w znacznym 
stopniu rozwinąć wizualizację systemu monitoringu przez co stał się bardziej czytelny dla 
użytkownika. Ekrany synoptyczne wykorzystują pełne możliwości współczesnych edytorów 
graficznych. Modele urządzeń pozwalają na zastosowanie animacji pracujących urządzeń. 
Każdy stan alarmowy prezentowany jest także w postaci graficznych stanów alarmowych. 
Kolejną nowością systemu są rozbudowane możliwości raportowania. Oczekiwaną zmianą 
jest nieograniczona ilość przeglądarek. Współczesne aplikacje wizualizacyjne pozwalają na 
przypisanie określonych dźwięków do stanów alarmowych. TelWin daje możliwość czytelnej 
i nowoczesnej prezentacji danych. Wszystkie zmienne procesowe są przedstawiane 
w postaci trendów. Każdy z wykresów obejmuje ostatnie 24 godziny przebiegu 
archiwizowanej zmiennej. Dostęp do serwerów z poziomu przeglądarki internetowej czyni 
system dostępnym dla nadzoru nie tylko ze stanowiska pracy. Obecnie realizowany jest 
proces rozbudowy istniejącego monitoringu, polegający na instalowaniu w wybranych 
newralgicznych punktach sieci urządzeń pomiarowych pozwalających monitorować 
parametry pracy systemu dystrybucji wody w celu optymalizacji procesu dostarczania wody 
do użytkownika końcowego. Pozwala to na wcześniejsze wykrywania awarii oraz 
sprawniejsze ich usuwanie. 

Od roku 2019 system monitoringu sukcesywnie uzupełniany jest o dane z montowanych na 
obiektach liczników i analizatorów energii elektrycznej w celu zapewnienia pełnej analizy 
zużycia energii przez poszczególne urządzenia będące znacznymi odbiornikami energii 
elektrycznej (pompy, dmuchawy).  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 43313BD1-F692-47D5-84CE-E1670F8CFB99. Podpisany Strona 30



 Strona 31 z 32 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027 – wydanie 2 

Od roku 2022 producent oprogramowania SCADA Telwin udostępnił dodatkową aplikację 
pozwalająca na bezpieczny i bardziej przejrzysty dostęp do danych technologicznych 
z urządzeń mobilnych. Jest to aplikacja, która w pełni wykorzystuje możliwości 
technologiczne nowoczesnych smartfonów czy tabletów na potrzeby wizualizacji i dostępu 
do serwerów technologicznych pracujących w naszym przedsiębiorstwie. 

System Telwin od roku 2021 został uzupełniony od dodatkowy moduł zapewniający pełną 
kontrolę nad terminami koniecznych do wykonania przeglądów (mechanicznych, 
elektrycznych i automatyki) oraz pomiarów elektrycznych obejmujących wszystkie obiekty 
nadzorowane przez powyższy system monitoringu. Moduł automatycznie generuje listy 
obiektów na których należy wykonać przeglądy lub pomiary, co znacznie usprawniło 
ewidencję i planowanie prowadzonych prac przez Wydział Utrzymania Ruchu 

Rok 2022 dla systemu SCADA Telwin to również początek prac nad wprowadzeniem modułu 
SEGAP w naszym systemie wizualizacji. Zamysłem tego modułu jest kontrola nad ewidencją 
i przeglądami wszystkich urządzeń pracujących w naszym przedsiębiorstwie z podziałem na 
obiekty i wydziały zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Nadzoru nad Urządzeniami, 
Przyrządami Pomiarowymi i Wskaźnikami 

System jest źródłem danych decyzyjnych dla służb Utrzymania Ruchu, pogotowia wod-kan 
i dyspozytora Przedsiębiorstwa. Sprawny i niezależny system oraz możliwość analizowania 
archiwizowanych danych to w dobie rozwiniętych technologii informatycznych niezwykle 
ważny element nadzoru nad ciągłością dostaw wody i odprowadzania ścieków. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie od kilku lat wdraża ekologiczne rozwiązania w oparciu o odnawialne źródła 
energii. Pierwszą testową instalację opartą na energii odnawialnej została wykonana na 
jednym z budynków siedziby głównej w 2014r. Testowany zestaw fotowoltaiczny zasilał 
i nadal bezawaryjnie zasila serwery systemu TELWIN.  

W roku 2016 Przedsiębiorstwo rozpoczęło eksploatację dwóch kolejnych instalacji 
fotowoltaicznych o mocach 36,4kW i 40kW każda. Inwestycja w całości została wykonana 
przez pracowników Przedsiębiorstwa z pominięciem firm zewnętrznych, co w dużej mierze 
ograniczyło koszty budowy. 

Elektrownie fotowoltaiczne produkują energię elektryczną przeznaczoną w całości na 
potrzeby zasilania urządzeń Przedsiębiorstwa. Sprawne wykonanie instalacji umożliwiło jej 
uruchomienie w czasie obowiązywania ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych 
źródłach energii, co dało możliwość uzyskania zielonych certyfikatów potwierdzających 
ekologiczny sposób wyprodukowania energii. W związku z znacznymi podwyżkami cen 
energii elektrycznej na rynku oraz zmniejszeniem cen ogniw fotowoltaicznych (zmniejszenie 
stopy zwrotu inwestycji do ok 8 lat) Przedsiębiorstwo zamierza nadal pozyskiwać energię 
odnawialną w innych lokalizacjach. 

W roku 2019 została uruchomiona kolejna elektrownia fotowoltaiczna na terenie oczyszczalni 
ścieków Kłobuck. Przystosowana do rozbudowy instalacja o mocy 44kW została przyłączona 
do jednego z dwóch układów zasilających. Wykonana infrastruktura umożliwia przyłączenie 
kolejnej instalacji o ile będzie możliwe spełnienie warunków technicznych w zakresie 
ewentualnego zacieniania obszaru. Aktualne dane z elektrowni są podobnie jak w przypadku 
pozostałych instalacji widoczne na stronie internetowej Przedsiębiorstwa. Energia 
elektryczna produkowana przez instalację jest w całości zużywana przez oczyszczalnię 
ścieków.  

Wszystkie powyższe działania mają na celu także obniżenie kosztów działalności 
Przedsiębiorstwa i ochronę interesów odbiorcy końcowego przed nieuzasadnionymi 
kosztami. 
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11 SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI 

Główne źródło finansowania inwestycji wynika z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych w poszczególnych latach. Dodatkowo, zwiększając 
ilość planowanych inwestycji, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie zaciąga pożyczki preferencyjne 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Fundusz ustala listę przedsięwzięć priorytetowych w zakresie zadań modernizacyjnych 
i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. W kolejnych latach 
planuje się pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Perspektywy 
Finansowej na lata 2021-2027 na inwestycje związane z dostarczaniem wody do spożycia 
przez ludzi (infrastrukturę do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, 
efektywność energetyczną, zaopatrzenie w wodę pitną) oraz odbieranie i oczyszczanie 
ścieków. 

12 PODSUMOWANIE 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, Przedsiębiorstwo posiada możliwości 
sfinansowania planowanych działań inwestycyjnych. Wykonalność planu została zapewniona 
w takim zakresie, aby wpływ niezbędnych inwestycji nie przeniósł się znaczącym wzrostem 
obciążeń mieszkańców w taryfach za wodę i ścieki. 

Zadania przestawione do realizacji w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027 pozwolą na: 

- zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami klientów jakości usług wodociągowych 
i kanalizacyjnych, 

- wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, 

- stworzenie dobrych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej 
oraz pozyskanie nowych odbiorców, 

- zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji majątku Przedsiębiorstwa, 

- optymizację kosztów, 

- zminimalizowanie ryzyka związanego z mogącymi wystąpić sytuacjami 
nadzwyczajnymi. 

Realizacja planu możliwa będzie jedynie dzięki efektywnej koordynacji działań w kluczowych 
obszarach działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie , takich jak: rozwój i modernizacja 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, bieżąca eksploatacja, zarządzanie 
i finansowanie poprzez optymalne zaplanowanie poziomu kosztów i nakładów 
inwestycyjnych, przy utrzymaniu taryf za wodę i ścieki na akceptowalnym poziomie. 
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