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1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia 

1.1. Wnioskodawca przedsięwzięcia 

Wnioskodawcą projektu jest:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. 

ul. Lędzińska 47 

43-143 Lędziny 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu 

 

1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjent) 

Końcowym Beneficjentem (końcowym odbiorcą) projektu będzie:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner”, jednoosobowa spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, której właścicielem jest Gmina Lędziny.  

Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Lędziny. 

Przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za eksploatację będzie: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny – 

w zakresie oczyszczalni i kanalizacji.  

Wodociągi, tak jak do tej pory, eksploatowane będą przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji S.A. w Tychach. Wodociągi nie są objęte przedsięwzięciem będącym przedmiotem 

niniejszego studium. 

Poza Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o. o. jako beneficjentem  partnerami 

i promotorami projektu będą: 

 Gmina Lędziny, reprezentowana przez Burmistrza Miasta - właściciel Spółki „Partner”, 

 Rada Miasta Lędziny, która odpowiada za politykę Gminy w dziedzinie usług komunalnych, w tym 

dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pełniący rolę Instytucji 

Wdrażającej dla projektów indywidualnych, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I POIiŚ 

2007-2013 - Gospodarka wodno-ściekowa,  

 Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca I szczebla, 

 Ministerstwo Finansów pełniące funkcję Instytucji Płatniczej dla Funduszu Spójności, 

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, będące Instytucją Zarządzającą Funduszem Spójności. 

1.3. Dane dotyczące przedsięwzięcia 

1.3.1. Tytuł przedsięwzięcia 

Program inwestycyjny będący przedmiotem studium nosi tytuł: 

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE LĘDZINY” 
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1.3.2. Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego 

Podstawowymi niedoborami w gospodarce wodnej są okresowe przekroczenia jakości wody 

dostarczanej przez RPWiK S.A. Tychy. Obserwuje się również coraz częstsze awarie istniejących sieci 

wodociągowych. Występujące przekroczenia oraz wymiana awaryjnych odcinków sieci na nowe 

powinny być niwelowane poprzez działania inwestycyjne leżące po stronie tego zewnętrznego dostawcy 

wody.  

Podstawowymi niedoborami w gospodarce ściekowej są: 

 brak kanalizacji sanitarnej na znacznym terenie miasta oraz zły stan techniczny przydomowych 

szamb i często występujące niekontrolowane opróżnianie szamb do pobliskich rowów czy potoków.  

 zły stan techniczny istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

 brak skutecznego systemu odprowadzania wód opadowych, co z uwagi na budowę hydrogeologiczną 

górnych warstw gruntu (wysoki poziom wód podskórnych i warstwy nieprzepuszczalne) powoduje 

podtopienia i zalania przy intensywnych opadach, 

 wykorzystywanie sieci deszczowej jako ogólnospławnej, a tym samym zrzut ścieków 

nieoczyszczonych bezpośrednio do odbiornika, 

 zły stan techniczny oczyszczalni Ziemowit, co powoduje okresowe przekroczenia dopuszczalnych 

stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. 

Poniżej omówiono zakres i stan infrastruktury kanalizacyjnej, w jaki wyposażona jest Gmina Lędziny. 

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lędziny wynosi około 49 km, w tym 8 km 

kanalizacji sanitarnej. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest obecnie około 8 tys. mieszkańców, co 

stanowi około 50% wszystkich mieszkańców Gminy, z czego około 60% jest podpięta do kanalizacji 

deszczowej wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem jako ogólnospławna.  

Istniejąca sieć to głównie rury betonowe i kamionkowe, rzadziej stalowe, Wipro czy PCV. Zakres 

średnic waha się od 200 do 600 mm. Jako kanalizacja deszczowa wykorzystywane są również kanały 

powierzchniowe pochodzące 1945 r. Większość sieci została wybudowana w latach 50 i 90 ubiegłego 

wieku. 

Na istniejących sieciach w zlewni oczyszczalni w Hołdunowie istnieje 8 podziemnych, kontenerowych 

przepompowni ścieków (P1, P2, P3, P5, P7, P8, PGWARKÓW, PMICKIEWICZA). 

Osiedla PKP, Rachowy oraz obiekty położone na terenie kopalni są włączone do rozdzielczej sieci 

kanalizacyjnej kierującej ścieki na oczyszczalnię „Ziemowit”. Na sieci tej występują dwie 

przepompownie ścieków: przy ulicy Oficerskiej i przy osiedlu PKP. 

Miasto Lędziny posiada dwie oczyszczalnie ścieków: 

 „Hołdunów” o przepustowości 1 300 m
3
/dobę (8 500 RLM) typu ECOLO – CHIEF. Oczyszcza 

ścieki z terenu dzielnicy Hołdunów i części Lędzin. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów 

Hołdunowski - ciek będący lewostronnym dopływem Potoku Przyrwa. Oczyszczalnia funkcjonuje na 

podstawie pozwolenia wodno-prawnego, wydanego przez Starostę powiatu bieruńsko-lędzińskiego 

w dniu 25.05.2007 roku (nr ŚR.6223/6/07), ważne do 31.03.2017 r. Oczyszczalnia spełnia 

wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku i dyrektywy 91/271/EEC 

z 21 maja 1991 roku w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

 „Ziemowit” o przepustowości 3 400 m
3
/d (6 622 RLM) wykonana na bazie technologii „Promlecz”. 

Odprowadzane są do niej ścieki z KWK Ziemowit oraz z przyległych do niej osiedli górniczych. 

Technologia „Promlecz” nie jest przystosowana do usuwania związków biogennych. Odbiornikiem 

ścieków oczyszczonych jest rów D dopływ Potoku Goławieckiego. Oczyszczalnia funkcjonuje na 

podstawie pozwolenia wodno-prawnego, wydanego przez Starostę powiatu bieruńsko-lędzińskiego 

w dniu 18.02.2005 roku (nr Śr.6223/10/04/2005), którego ważność upłynie 30.06.2015. 

Oczyszczalnia „Ziemowit” spełniała warunki formalne dotyczące jakości ścieków oczyszczonych 

w zakresie: zawiesin ogólnych, BZT5 i ChZT. Praktycznie nie są prowadzone analizy odnośnie azotu 

i fosforu ogólnego (dwa – trzy badania w roku). Uniemożliwia to wiarygodną ocenę efektywności 

pracy oczyszczalni, z uwagi jednak na stosowaną technologię, niepozwalającą na usuwanie 
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związków biogennych, należy przypuszczać, że w zakresie azotu i fosforu występują przekroczenia 

wymaganych wartości dopuszczalnych. 

Aby zniwelować obecnie występujące niedobory w systemie kanalizacyjnym Gminy Lędziny należy 

zrealizować następujące działania:  

 wyposażenie oczyszczalni ścieków w Hołdunowie w systemu zdalnego sterowania i monitoringu 

przepompowni, 

 modernizację i przebudowę do przepustowości Qśrd = 2 800 m
3
/d (18 700 RLM) oczyszczalni 

ścieków „Ziemowit”, dostosowując jej parametry do potrzeb oczyszczania ścieków z całego obszaru 

Lędzin (za wyjątkiem zlewni oczyszczalni w Hołdunowie), 

 budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości około 100 km 

wraz z 17 pompowniami (w ramach Projektu wykonane zostanie około 82 km kanalizacji wraz z 12 

pompowniami ścieków), 

 budowa kanalizacji deszczowej o długości łącznej około 45 km wraz z 14 separatorami 

zintegrowanymi z osadnikami i 14 budowlami wylotów brzegowych (w ramach Projektu wykonane 

zostanie 23 km kanalizacji wraz z 12 separatorami zintegrowanymi z osadnikami i 12 budowlami 

wylotów brzegowych). 

1.3.3. Cele przedsięwzięcia 

Celem Projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, 

poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej 

miasta Lędziny do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji 

celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, 

ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. 

Cel ten będzie realizowany poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta 

z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady 

„zanieczyszczający płaci”.  

Dla projektu wyznaczono następujące cele społeczno-gospodarcze: 

- wzrost liczby mieszkańców obsługiwanej przez system kanalizacyjny, 

- osiągnięcie stopnia oczyszczenia ścieków zgodnie z wymaganiami Dyrektywy UE i prawa 

polskiego, 

- redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych, 

- wzrost ilości miejsc pracy u Beneficjenta, 

których wskaźnikami ilościowymi są: 

- wzrost dostępu do kanalizacji mieszkańców Gminy Lędziny w 90%, z czego w ramach projektu 

nastąpi wzrost skanalizowania mieszkańców nowopodłaczonych o około 40% i mieszkańców 

przełączonych z sieci deszczowej o około 28%, 

- zwiększenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do kanalizacji w Gminie Lędziny do około 

23 094 RLM, przyrost od nowopodłączonych o 10 110 RLM, 

- zwiększenie redukcji zanieczyszczeń: BZT5 do 88% (w ramach projektu o 43%), ChZT do 77% 

(w ramach projektu o 37%), zawiesiny do 86% (w ramach projektu o 42%), azotu ogólnego do 85% 

(w ramach projektu o 41%), fosforu ogólnego do 87% (w ramach projektu o 43%), 

-  zwiększenie liczby zatrudnionych o 7 pełnych etatów w trakcie realizacji projektu i o 6 pełnych 

etatów po zakończeniu realizacji (faza eksploatacji). 

1.3.4. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy 

W efekcie analiz wytypowano najefektywniejszy wariant inwestycji będący przedmiotem szczegółowych 

analiz finansowych i wniosku do Komisji Europejskiej. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie 

Gminy Lędziny (powiat bieruńsko-lędziński).  
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Inwestycja będzie polegać na: 

 budowie kanalizacji sanitarnej o długości około 81,42 km w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z 

12 przepompowniami ścieków (w tym modernizację 2-ch), z czego 58,84 km w zlewni oczyszczalni 

Ziemowit i 12 przepompownie oraz 22,58 km w zlewni oczyszczalni Hołdunów w tym modernizacja 

istniejącej kanalizacji o długości około 4,8 km.  

Niniejsza budowa sieci kanalizacyjnej przewidziana została na terenie Gminy Lędziny w dzielnicy 

Hołdunów położonej w granicach zlewni oczyszczalni Hołdunów, gdzie liczba osób podłączonych 

do sieci wyniesie 3 570, a wskaźnik koncentracji 201 Mk/km oraz na terenie pozostałych dzielnic 

(Lędziny, Smardzowice, Blych, Zamoście oraz Górki i Goławiec), gdzie liczba osób podłączonych 

wyniesie 6 500, a wskaźnik 124 Mk/km (średnio dla Gminy wskaźnik koncentracji wyniesie 

163 Mk/km projektowanej sieci kanalizacyjnej).  

 budowie kolektorów kanalizacji deszczowej o długości około 22,65 km wraz z 12 separatorami 

i wylotami do odbiorników, 

 modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków „Ziemowit”, 

Zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków jw. będzie pracować przy przepustowości 

2 800 m
3
/d. Założono również możliwość jej dalszej rozbudowy o drugi ciąg technologiczny na 

wypadek aktywizacji terenów przemysłowych czy mieszkaniowych w Gminie (obecnie 

niewykorzystanych).  

Zakres modernizacji obiektu będzie obejmować przebudowę części mechanicznej, biologicznej oraz 

osadowej. Zakładana technologia przewiduje pracę oczyszczalni na bazie osadu czynnego. 

W ramach prac planuje się: 

o wykonanie punktu zlewnego przyjmującego ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi, 

o wykonanie pompowni ścieków surowych na początku ciągu technologicznego oczyszczalni, 

o wykonanie zblokowanej stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (krata lub sito 

i piaskownik) wraz z instalacjami prasowania skratek, odwadniania piasku, higienizacji tych 

odpadów, kontenerami magazynowymi i odciągiem powietrza zakończonym biofiltrem, 

o przekształcenie obecnej komory biosorpcji i biostabilizacji na część nowego reaktora 

biologicznego, tj. jedną komorę denitryfikacji i jedną komorę nitryfikacji, 

o wykonanie dopełniającej komory defosfatacji do przebudowanego istniejącego reaktora oraz 

budowa nowego trójkomorowego reaktora biologicznego składającego się z komory defosfatacji, 

denitryfikacji i nitryfikacji, 

o wykonanie stacji dmuchaw obsługującej komory nitryfikacji obu reaktorów biologicznych, 

o wykonanie stacji dozowania PIX składającej się z tacy ociekowej, zbiornika magazynowego PIX 

i układu pompowego dozującego PIX przed osadniki wtórne, 

o wykonanie dodatkowego wtórnego osadnika radialnego oraz wykonanie remontu dwóch 

istniejących osadników wtórnych,  

o instalację trzech dodatkowych pomp zatapialnych w istniejącej pompowni osadu, 

o wykonanie wydzielonej komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, 

o wykonanie stacji dmuchaw obsługującej wydzieloną komorę stabilizacji tlenowej osadu 

nadmiernego, 

o wykonanie dwóch zbiorników osadu zagęszczonego, 

o wykonanie budynku, w którym zainstalowany zostanie zagęszczacz mechaniczny i stacja 

mechanicznego odwadniania osadów, 

o wykonanie stacji higienizacji osadu (instalacji do wapnowania osadu), 

o wykonanie zadaszonego magazynu osadu odwodnionego, 

o wykonanie remontu i przebudowy istniejącego budynku socjalno-technicznego,  

o wprowadzenie systemów umożliwiających zdalny nadzór i sterowanie procesami 

technologicznymi na oczyszczalni i pompowniami sieciowymi przynależnymi do zlewni 

oczyszczalni „Ziemowit”, 
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o wykonanie niezbędnych kolektorów, przewodów, kanałów, komór rozdziału i połączeniowych 

pozwalających na docelowe powiązanie obiektów oczyszczalni, 

o wykonanie zasilania poszczególnych obiektów z urządzeń Zakładu Energetycznego, wymianę 

i dostosowanie oświetlenia terenu, 

o usunięcie z terenu oczyszczalni zbędnych obiektów i urządzeń, 

o wykonanie przyłącza wody na terenie oczyszczalni, wymiana istniejącego przyłącza 

kanalizacyjnego do budynku socjalno-technicznego, 

o wymiana całego ogrodzenia oczyszczalni wraz z bramą wjazdową i furtką,  

o wykonanie nowego układu dróg i placów wewnętrznych oczyszczalni, 

o przełożenie fragmentu rowu D (odbiornika ścieków oczyszczonych),  

o wykonanie makro i mikroniwelacji terenów oczyszczalni wraz z przebudową i rozbudową małej 

architektury. 

Docelowa technologia pracy oczyszczalni zapewni prawidłowe oczyszczanie ścieków oraz przeróbkę 

osadów ściekowych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i Unii Europejskiej. 

Zagospodarowywane osadów ściekowych może nastąpić poprzez: 

 kompostowanie, jako jeden ze składników mieszanek kompostujących, na istniejących 

kompostowniach w regionie, 

 wykorzystywanie do rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą (odbiór przez 

KWK „Ziemowit”), 

 sprzedaż do specjalistycznych firm posiadających stosowne koncesje w tym zakresie, 

 rolnicze wykorzystanie odpadów.  

Zagospodarowanie odpadów tj. piasku będzie następować poprzez wykorzystanie jako wypełnienie 

nierówności terenowych, posypywania dróg i placów wewnętrznych na oczyszczalniach, a jego 

nadmiar kierowany będzie na składowiska materiałów inertnych.  

 przystosowaniu istniejącej oczyszczalni ścieków w Hołdunowie do docelowej ilości ścieków  

W zakresie prac dla oczyszczalni ścieków „Hołdunów” należy przeprowadzić dobór, dostawę 

i montaż systemu zdalnego sterowania i monitorowania stanów pracy istniejących, współpracujących 

z oczyszczalnią przepompowni ścieków. Zabiegi te pozwolą na optymalne dostosowanie 

oczyszczalni do prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego oczyszczania 

wyselekcjonowanych ze zlewni ścieków sanitarnych. Docelowa ilość ścieków doprowadzana do 

oczyszczalni wyniesie około 600 m
3
/d. 

Zakres koniecznych prac projektowych i budowlanych wraz z urządzeniami wyceniony został 

na 114,4 mln zł (netto). Całkowita wartość inwestycji wraz z kosztami zakupu sprzętu (samochodu) oraz 

usług (asysta techniczna, nadzory, promocja), kosztami wykupów gruntów, itp. oszacowana została na 

134,9 mln zł netto, w tym koszty kwalifikowane 134,1 mln zł netto. 

1.3.5. Wyniki analizy opcji 

Analizę przeprowadzono w roku 2008, na jej podstawie dokonano wyboru realizowanego wariantu 

i nie ma konieczności dokonywania aktualizacji rozdziału nr 4 (wartości nie zostały 

zaktualizowane i w związku z tym nie zgadzają się z wartościami dla zakresu inwestycji – tj. w pkt. 

6 Studium). 

Przedmiotem analizy opcji, związanej z możliwościami lokalizacyjnymi i technologicznymi oraz 

ekonomicznymi, były rozwiązania alternatywne (wariantowe) przedstawione w opracowaniu pn. 

„Wielowariantowy projekt koncepcyjny uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”.  

Do stworzenia alternatywnych rozwiązań pod względem lokalizacyjnym i technologicznym, w których 

uwzględniono różnice w zakresie długości i przebiegów sieci związanych z miejscem zrzutu ścieków 

wzięto pod uwagę następujące czynniki:  

 topografia terenu,  
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 lokalizacja istniejących oczyszczalni ścieków, 

 układ cieków powierzchniowych oraz wód stojących, 

 występowanie obszarów zabudowy mieszkalnej oraz terenów zielonych, 

 stopień zurbanizowania terenu i lokalizacja infrastruktury drogowej. 

Warunki terenowe na obszarze inwestycji wpływają na brak możliwości wprowadzenia optymalnych 

rozwiązań do zaprojektowania wyłącznie systemu grawitacyjnego i stąd konieczność zaprojektowania 

przepompowni ścieków. Układ terenu determinuje przyporządkowanie poszczególnych części systemu 

kanalizacyjnego do określonych zlewni oczyszczalni.  

Wariant preferowany wyłoniono w wyniku analizy porównawczej poszczególnych wariantów, kierując 

się przede wszystkim spójnością techniczną i technologiczną, jak również dobrem społecznym. 

Stosując powyższą metodykę, przedmiotowa inwestycja została przeanalizowana w trzech wariantach:  

 Wariant 0 (bezinwestycyjny) - wdrożenie niniejszego wariantu skutkuje utrzymaniem obecnego 

złego stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lędziny. 

 Wariant I - zakłada, dwie oczyszczalnie ścieków w docelowym systemie kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Lędziny:  

- istniejąca oczyszczalnia w Hołdunowie, do której będą kierowane ścieki ze zlewni Hołdunów  

- zmodernizowana oczyszczalnia „Ziemowit”, do której doprowadzane będą ścieki 

z uporządkowanych i rozbudowanych pozostałych zlewni Gminy Lędziny (Górki, Goławiec, 

Smardzowice, Lędziny, Zamoście, Blych).  

Wariant ten zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz 

z pompowniami oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zintegrowanymi z osadnikami 

separatorami wód deszczowych i wylotami brzegowymi, jak również adaptację oczyszczalni 

w Hołdunowie i rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków „Ziemowit”.  

 Wariant II – zakłada trzy oczyszczalnie ścieków w Gminie Lędziny: 

- istniejąca oczyszczalnia w Hołdunowie, do której będą kierowane ścieki ze zlewni Hołdunów  

- zmodernizowana oczyszczalnia „Ziemowit”, do której doprowadzane będą ścieki 

z uporządkowanych i rozbudowanych zlewni Lędziny, Smardzowice, Zamoście, Blych. 

- projektowana lokalna oczyszczalnia ścieków w dzielnicy Goławiec, do której doprowadzane 

będą ścieki z uporządkowanej i rozbudowanej zlewni Górki i Goławiec. 

Dla każdego z w/w wariantów przypisany został identyczny zakres (bezwariantowy) prac dla gospodarki 

ściekami deszczowymi Gminy, natomiast w zakresie oczyszczalni ścieków przyjęto technologie 

oczyszczalnia zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

W wariantach inwestycyjnych (I i II) zarówno ilość mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej, 

jak i ilość odprowadzanych ścieków kształtuje się na tym samym poziomie. Różnica pomiędzy 

wariantami inwestycyjnymi wynikająca z zakresu rzeczowego odnosi się do planowanych oczyszczalni 

ścieków, jak również nieznacznych różnic w długościach rurociągów tłocznych.  

Z porównania danych w zakresie ładunków zanieczyszczeń zawartych w odprowadzanych do 

środowiska ściekach wynika, iż najkorzystniejszym jest wariant I.  

Jest to głównie wynikiem tego, iż w wariancie II alternatywna (lokalna) oczyszczalnia ścieków jest 

obiektem nowoprojektowanym na terenie Gminy. Wielkość niniejszej oczyszczalni określono RLM do 

2000, jednak będzie ona funkcjonować na terenie aglomeracji o wielkości od 15 000 do 99 999 RLM, 

stąd jakość ścieków oczyszczonych powinna spełniać wymagania najwyższych dopuszczalnych wartości 

wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do wód lub do ziemi, jak dla wielkości aglomeracji a nie 

jak dla wielkości oczyszczalni. Możliwość dotrzymania tak wysokich wskaźników będzie 

zagwarantowana tylko w przypadku odpowiedniego (wyższego) poziomu oczyszczania.  

Zlokalizowanie nowej oczyszczalni na terenie Gminy, pociąga za sobą zwiększenie kosztów 

eksploatacyjnych związanych z kosztami ponoszonymi w zakresie wynagrodzeń pracowników, 
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remontów, energii elektrycznej, jak również z uwagi na zajęcie nowych terenów pod oczyszczalnię. 

Będzie to bezpośrednio skutkować zwiększeniem opłat za odbiór i oczyszczanie ścieków.  

Realizacja obu wariantów spowoduje w fazie inwestycyjnej występowanie niedogodności dla 

społeczeństwa takie jak m.in.: 

 hałas w trakcie budowy, 

 przemieszczanie się sprzętu ciężkiego po lokalnych drogach, 

 wzrost zanieczyszczenia powietrza i zapylenia związane z czasową intensyfikacją ruchu drogowego 

oraz prowadzonych prac budowlanych, 

 konieczność zamknięcia dróg na czas realizacji inwestycji i wytyczenia objazdów. 

Pomimo, iż powyższe niedogodności będą występować w obu wariantach inwestycyjnych, w przypadku 

realizacji wariantu II, ze względu na konieczność wybudowania nowej oczyszczalni, uciążliwości dla 

społeczeństwa będą wyższe i mogą zagrozić powstaniem protestów ze strony miejscowej ludności.  

Każdy z wariantów inwestycyjnych, przyczyni się również do wzrostu wartości parcel budowlanych, co 

będzie kształtować dodatkowy popyt na rynkach usług budowlanych, a przede wszystkim korzyści 

związane z poprawą stanu środowiska, atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy oraz korzyści 

o charakterze zdrowotnym.  

Z uwagi na zbliżone profity (głównie ekologiczne) osiągane w każdym z analizowanych wariantów 

(inwestycyjnych), decydującym kryterium wyboru wariantu preferowanego stała się analiza kosztów. 

Porównanie rozważanych opcji pod względem ekonomicznym i finansowym oparto o wskaźnik 

dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Otrzymana wartość DGC w przypadku wariantu I okazała 

się niższa niż dla wariantu II. Dodatkowym atutem wariantu I są również niższe koszty inwestycyjne 

i eksploatacyjne.  

Poniżej przedstawiono porównanie kosztów finansowo-ekonomicznych dla wariantów inwestycyjnych. 

Tabela 1.3.5-1 Porównanie kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych, oraz wskaźnika DGC dla 

poszczególnych wariantów gospodarki ściekowej Gminie Lędziny 

Wyszczególnienie 
Wariant 

Wariant I Wariant II 

Całkowite koszty inwestycyjne [tys. zł] 213 046,8 215 537,422 

Całkowite koszty eksploatacyjne [tys. zł / rok] 2 788,71 3 138,87 

DGC [zł/m
3
] 30,04 31,19 

Źródło: Obliczenia własne w ramach niniejszego „Studium”  

Powyższe zestawienie jednoznacznie wskazuje wariant I jako najkorzystniejszy, charakteryzujący się 

najlepszymi wartościami przyjętych do porównań parametrów. Ten wariant zarekomendowano do 

dalszej analizy i przyjęto jako wyjściowy przy określaniu zakresu rzeczowego projektu w części 

dotyczącej gospodarki ściekowej. 

1.3.6. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski 
i UE w zakresie ochrony środowiska 

Z uwagi na charakter inwestycji, realizacja projektu nastąpi w ramach I osi priorytetowej „Gospodarka 

wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem priorytetu I jest 

wyposażenie (do końca 2015 roku) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz 

oczyszczalnie ścieków. Jest to zgodne z wymogiem zawartym w Dyrektywie Rady 91/271/EWG 

w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.  

Analizowane przedsięwzięcie spełnia cele POiŚ z uwagi na zmniejszenie zewnętrznych kosztów 

środowiskowych dla gospodarki, zapewnienie wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków komunalnych 

i zwiększenie dostępu do systemu kanalizacji zbiorczej.  
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W związku z powyższym, realizacja przedsięwzięcia może nastąpić przy wykorzystaniu środków 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z Narodowymi 

Strategicznymi Ramami Odniesienia, zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską. 

Polityka europejska uwzględniająca trwałość środowiska jest warunkowana zapisami zawartymi 

w Deklaracji podpisanej w Rio w 1992 roku, której celem podstawowym jest implementacja Globalnego 

Programu Działań tzw. Agenda 21 zawierająca zalecenia i kierunki postępowania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju życia lokalnego (ekorozwój) oraz Konwencję o różnorodności biologicznej. 

W Polsce, ochrona środowiska uwzględniająca zasadę zrównoważonego rozwoju została zapewniona 

zapisem art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Stąd zasady ekorozwoju stanowią podstawę 

przyjętej przez Sejm RP „Polityki ekologicznej państwa”. 

Konwencja jw. została podpisana przez Polskę w czerwcu 1992 roku, a ratyfikowana w 1996 r. Na jej 

podstawie, w Polsce opracowano Krajową strategię ochrony i zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej wraz z Programem Działań na lata 2007-2013. W październiku 2007 roku 

Rada Ministrów zatwierdziła ww. Strategię uchwałą nr 270/2007.  

Omawiany w niniejszym opracowaniu projekt jest zgodny z złożeniami przyjętych przez Polskę ww. 

praw UE i przyczynia się do ich wdrożenia. Szczególne znaczenie w tym zakresie będzie miała realizacja 

budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lędziny, która zagwarantuje możliwość 

rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Gminy, a poprzez eliminację bezpośredniego zrzutu ścieków 

surowych do wód i gruntu spełniona będzie polityka w zakresie dolin rzecznych (poprawa ich jakości, 

zmniejszenie zw. biogennych, zwiększenie aktywności flory i fauny związanej z funkcjonowaniem 

cieków).  

Zasadą pomocniczą we wdrożeniu Polityki Ekologicznej Państwa (implementującej politykę 

horyzontalną Unii Europejskiej) stanowi prewencja, która polega przede wszystkim na zapobieganiu 

szkodom w środowisku, zatem pierwszeństwo w realizacji mają przedsięwzięcia, które do nich nie 

dopuszczają. Ograniczanie powstawania zanieczyszczeń (lotnych, płynnych i stałych) wiąże się ze 

stosowaniem minimalizacji oddziaływań na środowisko nimi spowodowanych. Zasada prewencji 

zakłada również poprawę w zakresie zarządzania środowiskiem i promowaniem zrównoważonego 

ekorozwoju.  

Już na etapie opracowywania analizowanego przedsięwzięcia kierowano się w/w zasadą 

tj. wprowadzając rozwiązania techniczno-technologiczne służące ochronie środowiska. Stąd również 

jego realizacja zapewni spełnienie zasady prewencji o zapobieganiu powstaniu szkody w środowisku 

(wprowadzenie zanieczyszczeń do wód i do ziemi) poprzez odprowadzenie ścieków do kanalizacji 

zbiorczej i oczyszczenie ich do wymaganego przepisami prawnymi stopnia.  

Ponadto, analizowany projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” wdraża 

również zasadę zanieczyszczający płaci, ponieważ przy określaniu kosztu odbioru i oczyszczenia 

ścieków, wzięto pod uwagę, iż użytkownicy obiektów infrastrukturalnych powinni partycypować 

zarówno w pokrywaniu kosztów zmniejszania emisji, jak i kosztów eksploatacji, konserwacji i wymiany 

elementów infrastruktury mającej wpływ na środowisko.  

1.4. Analiza wpływu na środowisko 

Główny problem Gminy Lędziny, w zakresie gospodarki ściekowej, stanowi niewystarczający dostęp do 

obecnej sieci kanalizacyjnej, co wpływa zarówno na wzrost kosztów zasiedlenia terenów 

mieszkaniowych i uciążliwości związane z codziennym życiem mieszkańców, jak również powoduje 

niewykorzystanie obecnego miejskiego potencjału oczyszczania ścieków komunalnych (oczyszczalnia 

w Hołdunowie).  

Rozwiązanie powyższych problemów nastąpi na skutek realizacji założeń koncepcyjnych w zakresie 

skanalizowania Gminy i odprowadzenia ścieków z jej terenu do odpowiednio przystosowanych 

technicznie i technologicznie, istniejących oczyszczalni „Ziemowit” i „Hołdunów”. Działania te wpłyną 

przede wszystkim na poprawie stanu sanitarnego cieków powierzchniowych.  
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Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływania na środowisko będą wiązać się z organizacją placów 

budowy, pracami ziemnymi i wzmożonym ruchem ciężarowym. Są to jednak oddziaływania 

krótkotrwałe i przemijające, a prace związane z infrastrukturą liniową będą prowadzone w obszarach o 

niskiej bonitacji gruntów. Ten etap zakończony będzie uporządkowaniem terenów naruszonych oraz 

zrekultywowany.  

Etap realizacji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni „Ziemowit” będzie wiązać się ze sporządzeniem 

harmonogramu prac, szczególnie w zakresie sposobu eksploatacji i równoczesnym dostosowywaniem 

obiektu do odbioru docelowej ilości ścieków. Wszystkie prace na tym etapie powinny być prowadzone 

z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. 

Wynikiem w/w prac będzie minimalizacja oddziaływań na środowisko poprzez prowadzenie procesów 

technologicznych z zastosowaniem nowoczesnych instalacji min. wprowadzenie reaktora biologicznego 

oczyszczania ścieków, gdzie prowadzony proces napowietrzania drobnopęcherzykowego spowoduje 

zmniejszenie zasięgu emisji aerozoli (5-10 m od krawędzi konstrukcji). Nowoczesna oczyszczalnia 

ścieków będzie obiektem gwarantującym stopień oczyszczenia ścieków zgodny z wymaganiami 

pozwoleń wodnoprawnych oraz obowiązujących europejskich i krajowych przepisów prawnych.  

Podczas procesu oczyszczania będą również produkowane odpady – ustabilizowane osady ściekowe, 

skratki oraz piasek. Przewidziano wykorzystanie piasku jako wypełnienie nierówności terenowych, 

posypywania dróg i placów wewnętrznych na oczyszczalniach, a jego nadmiar kierowany będzie na 

składowiska materiałów inertnych, skratki będą wywożone na składowisko odpadów komunalnych 

w Tychach. Z kolei ustabilizowany, odwodniony i poddany higienizacji osad będzie odpowiednio 

zagospodarowany (kompostowanie/ rekultywacja terenów zdegradowanych/ sprzedaż/ rolnicze 

wykorzystanie) w zależności od wyników badań parametrów osadu.  

Generalnie oczyszczalnia ścieków „Ziemowit” nie będzie wykazywać oddziaływania wykraczającego 

poza granice jej ogrodzenia.  

Realizacja całego zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny przyczyni 

się, do stopnia jej skanalizowania w 95 % - 23,1 tys. RLM, a oczyszczaniu poddane będzie 2 402 m
3
/d 

ścieków. Przy uwzględnień infiltracji oraz ilości ścieków dowożonych wartość ta wyniesie 2 782 m
3
/d.  

Odbiornikiem ścieków z oczyszczalni Ziemowit będzie Potok Goławiecki, a z uwagi na brak badań 

powyżej miejsca ich zrzutu, ocena oddziaływania na wody potoku jest niemożliwa. Zakłada się jednak, 

iż z uwagi na zastosowaną nowoczesną technologię i rozwiązania techniczne na oczyszczalni, stopień 

oczyszczenia ścieków zagwarantuje utrzymanie jakości wód potoku.  

Klasyfikacja przedsięwzięcia w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOS) 

w świetle prawa polskiego i UE 

Przepisy polskie 

Ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest na podstawie ustawy z dnia 3 pażdziernika 

2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z zpózniejszymi 

zmanami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 

Ww. rozporządzenie kwalifikuje modernizację oczyszczalni ścieków o wielkości 18 700 RLM oraz 

budowę kanalizacji sanitarnej do kategorii przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (§ 3 ust. 1, punkt 77 i ust. 1 pkt. 79). 

Przepisy UE 

Kwestie procedur OOS w UE normalizuje Dyrektywa Komisji Europejskiej 85/337/EWG zmieniona 

Dyrektywą 97/11/EC z dnia 3 marca 1997.  

Budowa kanalizacji sanitarnej nie jest wprost wymieniona w załącznikach do Dyrektywy Komisji 

Europejskiej 85/337/EWG zmienionej dyrektywą 97/11/EC z dnia 3 marca 1997. Komisja Europejska 

opierając się na orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-72/95 Kraaijeveld BV) 

kwalifikuje projekty tego typu jako wymienione w Aneksie II pkt. 10 (b) Dyrektywy 97/11/EC – 

projekty „urban development”. 
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Modernizacja oczyszczalni należy do kategorii wymienionych w punkcie 13 Załącznika II do Dyrektywy 

97/11/WE: „wszelkie zmiany bądź rozbudowa przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, już 

zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, które mogą mieć znaczące 

niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne”, dla których może zostać nałożony obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Analizowana inwestycja została poddana ocenie oddziaływania na środowisko na etapie wydania decyzji 

lokalizacyjnej oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia.  

Decyzję Środowiskową wydał Burmistrz Miasta Lędziny w dniu 23.02.2006 r. (znak BG-7331/6/2006). 

Z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego inwestycji oraz zmianę lokalizacji niektórych obiektów, 

w lutym 2008 r. wystąpiono o zmianę w/w decyzji i uzyskano decyzję nr ZR.7624-22/08 z dnia 

25.06.2008 r., zmieniającą decyzję wydaną w 2006 r. Dnia 30.07.2010 roku Burmistrz Miasta Lędziny 

wydał decyzję zmieniajacą decyzję środowiskową w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania 

o kolejne 2 lata.  

Ocena wypływu na obszary Natura 2000  

Obszar objęty przedsięwzięciem leży w sąsiedztwie jednego zatwierdzonego obszaru Natura 2000 tj.  

 Dolina Górnej Wisły (PLB 240001) zlokalizowana w odległości 21 km na pd-wsch od granic miasta  

oraz 2 znajdujące się na oficjalnej liście obszarów jw. przesłanych przez rząd RP do Komisji 

Europejskiej tj. 

 Pustynia Błędowska (PLH 120014) w odległości 31,5 km na pn-wsch. od granic miasta 

 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH 240003) w odległości 51 km na pn-zach od granic miasta 

jak również potencjalne obszary Natura 2000, obecnie przekazane do konsultacji społecznych tj.  

 Stawy w Brzeszczach (PLB 120009) zlokalizowany w odległości 7,5 km na pd-wsch od 

granic miasta. 

 Dolina Dolnej Soły (PLB 120004) zlokalizowana w odległości 9,5 km na pd-pd-wsch od 

granic miasta. 

 Dolina Dolnej Skawy (PLB 120005) zlokalizowana w odległości 14 km na pd-wsch od 

granic miasta. 

Pod względem lokalizacyjnym inwestycja znajduje się poza w/w obszarami Natura 2000. Realizacja, 

omawianej w opracowaniu inwestycji, w odniesieniu do stanu istniejącego, przyczyni się do 

zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń, które mogą zakłócić funkcjonowanie obszarów cennych 

przyrodniczo.  

Zmiany w środowisku, które wystąpią na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i 

odwracalny.  

Z uwagi na powyższe ocenia się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać 

na cenne przyrodniczo obszary (również obszary Natura 2000) oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla 

siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym (również gatunków priorytetowych) wymienionych 

w tzw. „Dyrektywie siedliskowej” (92/43/EWG) i „Dyrektywie Ptasiej” (79/409/EWG) oraz 

w Rozporządzeniu Min. Środowiska z dn. 13 kwietnia 2010, w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510). 

Działania dodatkowe w zakresie ochrony środowiska 

Dla przedsięwzięcia nie przewiduje się podejmowania żadnych dodatkowych działań w zakresie ochrony 

środowiska.  

Planowany monitoring na etapie eksploatacji będzie dotyczyć: 

- ciągłej kontroli stopnia oczyszczenia ścieków związanej z potrzebami sterowania oczyszczalni oraz 

związany z kontrolą bieżącą (zgodną z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi)  
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- kontroli pracy funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w zakresie pracy przepompowni ścieków za pomocą 

automatycznego sterowania (system gps) oraz zasilania elektrycznego 

- kontrola jakości osadów ściekowych pod względem możliwości ich zagospodarowania, prowadzona 

z częstotliwością zgodną z przepustowością oczyszczalni  

Działania naprawcze związane z negatywnym wpływem przedsięwzięcia na środowisko  

Oddziaływanie bezpośrednie inwestycji, istotne z uwagi na jakość środowiska, wystąpią na etapie realizacji 

inwestycji. Będą one miały charakter lokalny i ograniczą się do terenu prowadzonych prac budowlanych. 

Będą to oddziaływania krótkotrwałe i odwracalne. Prace budowlane będą prowadzone etapowo, a skala 

oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku. 

Zmniejszenie oddziaływania inwestycji podczas prowadzenia prac budowlanych będzie wiązać się głównie 

z odpowiednią organizacją robót. Sposób postępowania z urobkiem oraz wytyczne w zakresie organizacji 

ruchu na tym etapie zostaną opracowane podczas sporządzania projektów budowlanych.  

Działania minimalizujące wpływ na środowisko w przypadku modernizowanej oczyszczalni „Ziemowit” 

będą polegać na: 

- zastosowani urządzeń nowej generacji, 

- użyciu materiałów gwarantujących szczelność obiektów, 

- zmniejszeniu oddziaływania w zakresie emisji hałasu poprzez zastosowanie urządzeń z obudowami 

dźwiękochłonnymi oraz pomp zatapialnych i mieszadeł zanurzeniowych, 

- wprowadzenie odpowiedniej technologii związanej z przeróbką osadu, gwarantującej minimalizację 

emisji odorów do atmosfery oraz zmniejszającej objętość produktu końcowego, 

- zapewnienie ciągłości pracy obiektów poprzez wyposażenie eksploatatora kanalizacji w agregaty 

prądotwórcze dla pompowni i oczyszczalni ścieków. 

Przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i lokalizację nie będzie wymagać prowadzenia działań 

naprawczych, jak i nie spowoduje oddziaływania transgranicznego.  

1.5. Plan wdrożenia przedsięwzięcia 

1.5.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia 

Struktura wdrażania przedsięwzięcia składa się z trzech faz:  

 Przedrealizacyjnej, w czasie której Beneficjent musi osiągnąć wymaganą gotowość realizacyjną 

projektu zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ i załącznikiem nr 1 Kryteria wyboru 

projektów. 

 Realizacyjnej, w czasie której po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni zostaną 

wykonawcy robót projektowo-budowlanych oraz usług. Postęp w realizacji projektu i jego zgodność 

z harmonogramem będzie okresowo monitorowana i sprawozdawana do Instytucji Wdrażającej, 

wraz z wnioskami o płatność za zrealizowane zadania. 

 Porealizacyjnej, w czasie której następować będzie eksploatacja systemu kanalizacyjnego 

wytworzonego i zmodernizowanego w ramach projektu. Eksploatacja prowadzona będzie przez 

właściciela majątku – spółkę PGK „Partner”. 

Schemat organizacyjny projektu przedstawiono w załączniku nr 6. Zgodnie z tym schematem 

Beneficjentem projektu będzie PGK „Partner” w Lędzinach Sp. z o.o., który jednocześnie będzie 

operatorem systemu kanalizacyjnego, a za dostarczone usługi będzie pobierał opłaty w wysokości 

uwzględniającej zasadę „zanieczyszczający płaci”.  

Gmina Lędziny będąca w 100% właścicielem Spółki przekaże środki pieniężne na dokapitalizowanie 

Spółki. Gmina będzie również poręczać kredyty zaciągane przez Spółkę na realizację projektu, a także 

dopłacać do cen za ścieki przekraczających wysokość progu dostępności cenowej dla mieszkańców.  

Finansowanie projektu będzie opierać się na dotacji z Funduszu Spójności, środkach własnych 

Beneficjenta oraz kredycie z banku komercyjnego z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW. 
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1.5.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne 

Wszystkie niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne zostały przeprowadzone. Projekt jest 

w trakcie realizacji. 

1.5.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 

W ramach realizacji projektu zaplanowano zawarcie 2 kontraktów na budowę: 

 Kontrakt W1 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Ziemowit” oraz adaptacja 

oczyszczalni ścieków w Hołdunowie; 

 Kontrakt W2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach, w ramach którego realizowane będą 

zadania: 

o W2.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Lędziny i Smardzowice;  

o W2.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zamoście i Blych; 

o W2.3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Goławiec i Górki; 

o W2.4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Hołdunów 

oraz 3 kontraktów na usługi: 

 TA1 - Inżynier Kontraktu, 

 TA2 - Pomoc techniczna podczas realizacji projektu, 

 TA3 - Promocja podczas realizacji projektu.  

Dodatkowo planowane jest zawarcie 1 kontraktu na dostawy – S1 - zakup pojazdu do eksploatacji sieci 

kanalizacyjnej. 

Aktualnie większość kontraktów została już ogłoszona, a część kontraktów jest już realizowana.  

Tabela 1.5.3-1 Harmonogram realizacji projektu 

 Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności 22/09/2004 23/06/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/09/2004 23/06/2008 

3. Ocena wpływu na środowisko naturalne 27/09/2005 25/06/2008 

4. Nabycie gruntów 22/12/2004 12/2013 

Kontrakt W1  

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/12/2006 06/08/2007 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej 26/05/2010  

7. Studium projektowe 04/12/2010 19/05/2011 

8. Etap budowy 05/06/2011 05/11/2012 

9. Etap operacyjny 06/11/2012  

Kontrakt W2 

10. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/12/2006 09/08/2007 

11. Ogłoszenie procedury przetargowej 28/06/2011  

12. Studium projektowe 12/01/2012 31/12/2013 

13. Etap budowy 30/12/2012 15/12/2014 

14. Etap operacyjny 16/12/2014  

Kontrakt TA1 

15. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/06/2007 07/02/2008 

16. Ogłoszenie procedury przetargowej 23/12/2009  

17. Realizacja 10/04/2010 30/06/2015 

Kontrakt TA2 

18. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/06/2007 07/02/2008 

19. Ogłoszenie procedury przetargowej 04/01/2012  

20. Realizacja 31/03/2012 31/03/2015 

Kontrakt TA3 

21. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2006 24/05/2007 

22. Ogłoszenie procedury przetargowej 23/05/2011  

23. Realizacja 27/07/2011 30/03/2015 
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 Data rozpoczęcia Data zakończenia 

Kontrakt S1   

24. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/07/2008 23/07/2008 

25. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 15/10/2013  

26. Realizacja 15/01/2014 30/06/2014 

Źródło: opracowanie własne  

Opis harmonogramu głównych kategorii prac (tj. wykres Gantta) jest załącznikiem nr 7 do Studium 

Wykonalności. 

1.6. Wyniki analizy finansowej 

Ocenę finansową przedsięwzięcia przygotowywanego do realizacji przeprowadzono na podstawie 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla modelu różnicowego, w oparciu o które obliczono 

wskaźniki NPV i IRR, a także poziom dofinansowania z Funduszu Spójności.  

W przeprowadzonych analizach finansowych przyjęto, następujące założenia: 

1. Horyzont planowania obejmuje lata 2008-2037, w tym: 

 rok bazowy - 2008,  

 okres przygotowania i realizacji inwestycji, 

 okres eksploatacji.  

Zgodnie z Wytycznymi okres analizy przyjęto jako 30 lat. 

Pierwsze nakłady finansowe związane z realizacją inwestycji (funkcjonowanie Jednostki 

Realizującej Projekt) zostały poniesione przez spółkę „Partner” w roku 2009. Koniec realizacji 

inwestycji zaplanowano w roku 2015, w roku tym nastąpi również zakończenie kontraktów 

usługowych i rozliczenie inwestycji. Za rok bazowy projektu przyjęto rok 2008. 

2. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie będzie Beneficjent – Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. 

3. W celu sporządzenia prognozy kształtowania się wysokości opłat za odbiór ścieków (taryf) na lata 

2012-2037, szczegółowej analizie poddano całość kosztów gospodarki ściekowej ponoszonych przez 

dotychczasowych operatorów. Poziom kosztów oszacowano uwzględniając koszty historyczne, 

z uwzględnieniem szacunków inżynieryjnych związanych z eksploatacją nowego majątku. 

4. Załącznik nr 10 – model finansowy przedstawia wszystkie tabele dotyczące analizy finansowej oraz 

analizy ekonomicznej. 

5. Prognozę opracowano na podstawie „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych 

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013” zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego 

dnia 15 stycznia 2009 roku. 

6. Prognoza sporządzona została w cenach zmiennych, w związku z tym w przedstawionych kosztach 

uwzględniony został poziom inflacji – w latach 2005–2010 przyjęty na podstawie danych 

rzeczywistych (ogłaszanych przez GUS), a na lata następne na podstawie wartości zaleconych w ww. 

„Wytycznych…” i wariantach rozwoju gospodarczego Polski – wersja z 19.07.2011 r.: 

Inflacja (%) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2016 

2,1 1,0 2,5 4,2 3,5 2,6 3,5 2,8 2,5 2,5 

W latach 2017–2037 poziom inflacji utrzymano z roku poprzedniego (na poziomie 2,5%). 

W przypadku wynagrodzeń oraz innych pozycji kosztowych, w których decydującą rolę odgrywają 

wynagrodzenia dodatkowo założono w każdym roku sporządzanej analizy realny wzrost 

wynagrodzeń (zgodnie z ww. „Wytycznymi…” i wariantami): 

Wzrost 

wynagrodzeń 

(%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1,8 3,0 6,0 5,0 2,1 1,5 2,7 3,0 3,2 3,7 3,5 3,4 

W latach 2017–2037 poziom wzrostu wynagrodzeń utrzymano na poziomie roku 2016. 
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7. Stawka podatku dochodowego jest stała w całym analizowanym okresie i wynosi 19%
1
. 

8. Podatek VAT wyliczono dla całości nakładów inwestycyjnych zgodnie z ustawą o podatku od 

towarów i usług
2
, zgodnie z którą dla robót budowlano-montażowych w latach 2008-2010 przyjęto 

stawkę 22%, a od roku 2011 – 23%. Ponieważ Beneficjentem będzie spółka z o.o. VAT zostanie 

rozliczony i nie stanowi on kosztu inwestycyjnego.  

9. Założono, iż podatek od nieruchomości od sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od 

2014 roku będzie naliczany przez Gminę w minimalnej wysokości (0,01% - zgodnie z pismem 

Burmistrza Miasta Lędziny z 12.12.2011 r.). Podatek od nieruchomości od majatku wodnego oraz od 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do roku 2013 będzie naliczany w wysokości 

2% wartości budowli. 

10. W przeprowadzonych analizach finansowych oraz analizach społeczno-ekonomicznych zastosowano 

stopę dyskontową w wysokości 8%. 

11. Koszty ponoszone przez Spółkę Partner z tytułu eksploatacji kanalizacji deszczowej będą 

refundowane przez Gminę. Gmina będzie również uchwalała dopłaty do cen za ścieki w latach, 

w których przekroczą one próg akceptowalności społecznej. 

Tabela 1.6-1 Główne elementy i parametry wykorzystywane do analizy finansowej (z wyłączeniem podatku 

VAT) 

 

Główne elementy i parametry 
Wartość 

niezdyskontowana 

Wartość 

dyskontowana 

(Zaktualizowana 

wartość netto) 

1 Okres odniesienia (lata) 
30 lat (okres analizy 

– 2008–2037) 

2 Finansowa stopa dyskontowa (%) 8%, stopa nominalna 

3 Łączny koszt inwestycji (w PLN, niedyskontowany)
3
 123 460 064  

4 Łączny koszt inwestycji (w PLN, dyskontowany)  81 535 280 

5 Wartość rezydualna (w PLN, niedyskontowana) 90 179 560  

6 Wartość rezydualna (w PLN, dyskontowana)  9 678 748 

7 Dochody (w PLN, dyskontowane)  25 985 480 

8 Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane)  29 067 103 

9 
Dochód netto = dochody – koszty operacyjne + wartość 

rezydualna (w PLN, dyskontowany) = (7) – (8) + (6) 
 6 597 126 

10 
Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2) = koszt inwestycji – 

dochód netto (w PLN, dyskontowane) = (4) – (9) 
 74 938 154 

11 Luka w finansowaniu (%) = (10) / (4) 91,91% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu finansowego i Instrukcji do wniosku o dofinansowanie z Funduszu 

Spójności 

Przeprowadzając analizę luki, sporządzono dwa warianty prognozy przychodów i kosztów dotyczących 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków: 

 wariant bez realizacji przedsięwzięcia, 

 wariant z realizacją przedsięwzięcia. 

Ze względu na przekroczenie w prawie całym okresie analizy (tj. w latach 2012-2037), w wariancie 

z realizacją inwestycji, Sektorowego Progu Obciążenia Dochodów do Dyspozycji gospodarstw 

domowych opłatami za usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, przychody do analizy 

różnicowej zostały w tym okresie obliczone dla cen maksymalnych, tj. przy założeniu obciążenia 

mieszkańców na poziomie 3,5% dochodu do dyspozycji (próg ten przyjęto w takiej wysokości, gdyż 

w latach 2004-2011 opłaty za wodę i ścieki przyjęły maksymalny poziom równy 3,5% dochodu do 

dyspozycji). 

                                                      

1  Przyjęto na podstawie uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202 poz. 1957 z późn. zmianami). 
2  Ustawa z dnia 11.03.2004 r, o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami. 
3  Łączny koszt inwestycji  
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Wartość rezydualna została obliczona jako wartość netto środków trwałych wytworzonych w ramach 

realizacji przedsięwzięcia (wraz z jego odtworzeniami) w ostatnim roku analizy.  

Wartość zaktualizowana netto NPV 

Do oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych (NPV) dla całego przedsięwzięcia po stronie 

wpływów ujęto: 

 przychody ze sprzedaży usług – z gospodarki wodnej i ściekowej - wynikające z różnicy pomiędzy 

danymi zawartymi w wariancie „zerowym – zaniechanie realizacji inwestycji” oraz w wariancie 

„realizacja przedsięwzięcia” przy przychodach ograniczonych do poziomu obciążenia mieszkańców 

opłatami za wodę i ścieki do 3,5% dochodu do dyspozycji), 

 inne wpływy - wartość rezydualna - oszacowana jako wartość netto aktywów projektu 

dofinansowanego z Funduszu Spójności i związanych z nimi inwestycji odtworzeniowych na koniec 

ostatniego roku okresu odniesienia przyjętego do analizy. 

Natomiast w wydatkach uwzględniono:  

 wydatki poniesione na nakłady inwestycyjne na realizację przedmiotowej inwestycji (bez rezerwy 

inwestycyjnej), 

 nakłady odtworzeniowe, 

 koszty operacyjne przedsięwzięcia bez amortyzacji – oszacowane metodą różnicową (gospodarka 

ściekowa i gospodarka wodami opadowymi), 

oraz koszty finansowe i spłaty kredytów dla stopy zwrotu z kapitału i wartości netto z kapitału.  

Wewnętrzna stopa zwrotu 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR jest stopą dyskontową, przy której wartość zaktualizowana wydatków 

pieniężnych równa się wartości zaktualizowanej wpływów pieniężnych.  

Dla projektu obliczono następujące wskaźniki efektywności: 

Wskaźniki NPV:  

 NPV/C - finansowa bieżąca wartość netto inwestycji, 

 NPV/K - finansowa bieżąca wartość netto kapitału. 

Wskaźniki IRR: 

 IRR/C - finansowa stopa zwrotu z inwestycji, 

 IRR/K - finansowa stopa zwrotu z kapitału własnego. 

Obliczone wskaźniki dla przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1.6-2 Główne wyniki analizy finansowej - wskaźniki NPV i IRR dla całego przedsięwzięcia 

Wskaźnik 
Finansowa stopa zwrotu 

z inwestycji - IRR/C 

Finansowa stopa zwrotu 

z kapitału własnego - IRR/K 

1. Finansowa stopa zwrotu (%) 

z dotacją  
5,6% 

IRR/C 

z dotacją  

- - 

2. Zaktualizowana wartość netto 

z dotacją) 
-5 711 945 zł 

NPV/C 

z dotacją 

- - 

3. Finansowa stopa zwrotu (%) 

bez dotacji 
--- 

IRR/C 

bez dotacji 
6,1% IRR/K 

4. Zaktualizowana wartość netto 

bez dotacji (tys. PLN) 
-74 938 154 zł 

NPV/C 

bez dotacji 
-4 200 802 zł NPV/K 

Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu finansowego  

Obliczona wartość NPV, zarówno dla wariantu z dotacją, jak i bez dotacji jest ujemna. Jednakże należy 

podkreślić, że na wartość tą wpływ ma poziom przychodów, który został oszacowany przy 

uwzględnieniu ograniczonych wpływów, ze względu na przekroczenie Sektorowego Progu Obciążenia 

Dochodów do Dyspozycji gospodarstw domowych opłatami za usługi w zakresie dostawy wody 

i odbioru ścieków. Biorąc to pod uwagę, uzyskanie dotacji w wysokości wyliczonej na podstawie luki 

finansowej jest warunkiem wykonalności przedsięwzięcia. Ujemna wartość NPV wynika z bardzo 
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wysokich nakładów inwestycyjnych, które należy ponieść na realizację tego projektu. Dodatkowo 

projekt ten obciążony jest kosztami finansowymi wynikającymi z zaciągniętych na jego realizację 

pożyczek i kredytów inwestycyjnych (z banku komercyjnego).  

Mimo, że projekt nie generuje znacznych korzyści finansowych, jego realizacja przyczynia się do 

uzyskania wysokich korzyści społeczno - ekonomicznych i środowiskowych. 

Z powyższych wyliczeń wynika, że realizacja projektu przy pomocy wsparcia z Unii Europejskiej 

jest jedynym sposobem osiągnięcia zakładanych celów projektu „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w Gminie Lędziny”. 

1.7. Wyniki analizy społeczno-ekonomicznej 

Zaprezentowane podejście do społeczno-ekonomicznej analizy kosztów i korzyści zostało wykonane 

w oparciu o Guide to cost-benefit analysis of investment Project 4. Na tej podstawie dokonano wyliczeń 

ekonomicznej wartości bieżącej projektu (ENPV), ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu (ERR) oraz 

współczynnika korzyści-koszty (B/C ratio).  

Dokonano również wstępnego przybliżenia wielkości kosztów i korzyści trudno-mierzalnych 

tj. związanych z efektami zewnętrznymi oraz pozostałymi efektami niewymiernymi w jednostkach 

pieniężnych. Całość analizy uzupełnia badanie związane z oddziaływaniem projektu na wytyczne 

wynikające z polityk wspólnotowych KE, dokumentów krajowych oraz wpływ projektu na niwelowanie 

różnic regionalnych i sub-regionalnych. 

Kluczowe korzyści projektu związane są z efektami o charakterze środowiskowym, do których 

zaliczono: wzrost ilości ścieków oczyszczanych przez oczyszczalnie „Hołdunów” i „Ziemowit”, 

poprawa jakości ścieków oczyszczonych dodatkowo powstałych, która będzie możliwa ze względu na 

modernizację oczyszczalni, poprawa jakości wód powierzchniowych i gruntowych, także jakości gleby i 

powietrza, bioróżnorodności w ramach analizowanego obszaru. Z punktu widzenia oddziaływania 

korzyści środowiskowych będą one miały decydujące znaczenie dla: poprawy jakości życia 

mieszkańców, w tym stanu zdrowia rozumianego jako zmniejszenie zachorowalności na choroby układu 

pokarmowego, wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem. 

Projekt cechują również korzystne efekty społeczne dotyczące kreowania bezpośredniego stałego 

zatrudnienia na poziomie 6 osób oraz zatrudnienia okresowego na poziomie około 100 osób. 

W aspekcie kosztów społeczno-ekonomicznych projektu, kluczowe nakłady związane są z pracami 

głównymi i zakupem sprzętu. W toku analiz nie zidentyfikowano szczególnie negatywnych efektów 

zewnętrznych, jedynie poza czasowym wystąpieniem efektów związanych ze wzrostem hałasu 

i spadkiem poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Lędziny.  

Pozytywna wartość wskaźnika ENPV (8 073,9 tys. zł) wskazuje na wysoką efektywność projektu 

z punktu widzenia społeczno-ekonomicznej alokacji zasobów. Wartość ERR na poziomie 8,8% jest 

wyższa od społecznej stopy dyskonta przyjętej do obliczeń wartości zaktualizowanej projektu tj. 8%.  

Wszystkie wartości kalkulowane w analizie kosztów i korzyści są wartościami netto pozbawionymi 

obciążeń podatkami pośrednimi. Szczegółowe wyliczenia zaprezentowano w Tabeli J w Załączniku 

nr 10. 

Oszacowane w analizie koszty i korzyści społeczno ekonomiczne zostały przedstawione w poniższej 

tabeli. 

                                                      

4 Guide to cost-benefit analysis of investment projects Structural Fund-ERDF, Cohesion Fund and ISPA. Evaluation Unit, DG 

Regional Policy. European Commission. Bruxelles. 2001. Nowa, przetłumaczona na język polski edycja  
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Tabela 1.7-1 Szczegóły głównych korzyści i kosztów gospodarczych wskazanych podczas analizy wraz 

z wartościami 

Korzyść 

Wartość 

jednostkowa 

(w stosownych 

przypadkach) 

Wartość 

całkowita 

(w PLN, 

dyskontowana) 

% 

całkowitych 

korzyści 

Korzyści zdrowotne -- 16 091 862  11,1% 

Poprawa stanu wód powierzchniowych -- 2 703 433  1,9% 

Zaniechanie eksploatacji i wywozu szamb -- 6 885 649  4,7% 

Wpływy ze zwiększonego ruchu turystycznego -- 12 424 0,0% 

Podniesienie standardu życia mieszkańców -- 119 627 439 82,3% 

Koszty 

Wartość 

jednostkowa 

(w stosownych 

przypadkach) 

Wartość 

całkowita 

(w PLN,  

dyskontowana) 

% 

całkowitych 

kosztów 

Hałas i zakłócenia w ruchu -- 1 781 228 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu finansowego i Instrukcji do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności 

Pozytywna wartość wskaźnika ENPV dla projektu, przy wysoce ujemnych przepływach pieniężnych 

z inwestycji, wskazuje na wysoką efektywność projektu z punktu widzenia społeczno-ekonomicznej 

alokacji zasobów. Wartość ERR jest wyższa od stopy dyskonta przyjętej do obliczeń wartości 

zaktualizowanej. Korzystną wartością cechuje się także wskaźnik B/C ratio wskazujący nadwyżkę 

zdyskontowanych korzyści społeczno-ekonomicznych nad zdyskontowaną wartością społeczno-

ekonomicznych kosztów projektu. Wskaźniki analizy gospodarczej projektu przedstawiono w tabeli. 

Tabela 1.7-2 Główne wskaźniki analizy gospodarczej 

Główne parametry i wskaźniki Wartości 

1. Społeczna stopa dyskontowa (%) 8,0% 

2. Ekonomiczna stopa zwrotu (%) 8,8% 

3. Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (w PLN) 8 073 914 

4. Wskaźnik korzyści i kosztów 1,07 

Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu finansowego i Instrukcji do wniosku o dofinansowanie z Funduszu 

Spójności 

1.8. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości 

Do jednej z metod oszacowania ryzyka projektu zaliczamy analizę wrażliwości. Polega ona na badaniu 

w jaki sposób zmienia się NPV i ENPV, gdy wartość jej elementu składowego zmieni się o pewien 

procent, przy założeniu, że pozostałe elementy determinujące wartość NPV i ENPV nie zmieniają się. 

W analizie wrażliwości zasymulowano wpływ niejednoczesnej zmiany kilku podstawowych zmiennych 

egzogenicznych na wielkość zmiennych od nich zależnych, czyli NPV, ENPV, IRR oraz ERR. Badaniu 

wrażliwości poddano wartości wynikające z przepływów różnicowych. Dodatkowo uwzględniono 

wpływ scenariusza pesymistycznego dotyczącego wskaźników makroekonomicznych (wysokość inflacji, 

wysokość wzrostu wynagrodzeń, wysokość stopy WIBOR). Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013” zatwierdzonymi przez 

Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 15 stycznia 2009 roku przeanalizowano następujące ryzyka 

projektu, które przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 1.8-1 Analiza wrażliwości 

Badana zmienna 

Zmiana 

finansowej 

stopy 

zwrotu (IRR) 

Zmiana 

finansowej 

zaktualizowanej 

wartości 

netto (NPV) 

Zmiana 

ekonomicznej 

stopy zwrotu 

(ERR) 

Zmiana 

ekonomicznej 

zaktualizowanej 

wartości netto 

(ENPV) 

10% spadek popytu na usługi w 

ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji 

projektu - podstawowy scenariusz 

makroekonomiczny 

-2% 6% 0% -5% 

10% spadek popytu na usługi w 

ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji 

projektu – pesymistyczny scenariusz 

makroekonomiczny 

-3% 3% -1% 182% 

5% spadek taryf w ciągu 2 lat po 

zakończeniu realizacji projektu - 

podstawowy scenariusz 

makroekonomiczny 

-2% 3% 0% -2% 

5% spadek taryf w ciągu 2 lat po 

zakończeniu realizacji projektu - 

pesymistyczny scenariusz 

makroekonomiczny 

-3% 1% 0% 91% 

20% przekroczenie budżetu 

inwestycji podczas wdrażania 

projektu - podstawowy scenariusz 

makroekonomiczny 

-61% 285% -17% -202% 

20% przekroczenie budżetu 

inwestycji podczas wdrażania 

projektu - pesymistyczny scenariusz 

makroekonomiczny 

-100% 140% -20% 9059% 

10% wzrost najbardziej istotnego 

kosztu eksploatacyjnego - 

podstawowy scenariusz 

makroekonomiczny 

0% 1% 0% -1% 

10% wzrost najbardziej istotnego 

kosztu eksploatacyjnego - 

pesymistyczny scenariusz 

makroekonomiczny 

-3% 1% 0% 45% 

10% spadek wartości pierwszego 

pozytywnego efektu zewnętrznego - 

podstawowy scenariusz 

makroekonomiczny 

- - -8% -86% 

10% spadek wartości pierwszego 

pozytywnego efektu zewnętrznego - 

pesymistyczny scenariusz 

makroekonomiczny 

- - -10% 3752% 

10% spadek wartości drugiego 

pozytywnego efektu zewnętrznego - 

podstawowy scenariusz 

makroekonomiczny 

- - -1% -12% 

10% spadek wartości drugiego 

pozytywnego efektu zewnętrznego - 

pesymistyczny scenariusz 

makroekonomiczny 

- - -1% 513% 

10% wzrost wartości pierwszego 

negatywnego efektu zewnętrznego - 

podstawowy scenariusz 

makroekonomiczny 

- - 0% -2% 
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Badana zmienna 

Zmiana 

finansowej 

stopy 

zwrotu (IRR) 

Zmiana 

finansowej 

zaktualizowanej 

wartości 

netto (NPV) 

Zmiana 

ekonomicznej 

stopy zwrotu 

(ERR) 

Zmiana 

ekonomicznej 

zaktualizowanej 

wartości netto 

(ENPV) 

10% wzrost wartości pierwszego 

negatywnego efektu zewnętrznego - 

pesymistyczny scenariusz 

makroekonomiczny 

- - 0% 99% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu finansowego i Instrukcji do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności 

Analiza wrażliwości wskazuje, iż spośród omawianych czynników egzogenicznych za zmienną 

krytyczną można uznać przekroczenie budżetu podczas wdrażania projektu, zarówno przy podstawowym 

scenariuszu makroekonomicznym, jak i pesymistycznym scenariuszu makroekonomicznym. 

1.9. Plan finansowania przedsięwzięcia 

1.9.1. Struktura kosztów przedsięwzięcia 

W związku z realizacją inwestycji niezbędne jest poniesienie kosztów na jej przygotowanie, do których 

zalicza się: 

 opłaty związane z planowaniem/projektowaniem, 

 zakup gruntów, 

 koszty przygotowania terenu (uwzględnione w kosztach budowy). 

Koszty prac budowlano – montażowych, czyli koszty budowy budynków, budowli oraz montażu maszyn 

i urządzeń dotyczą: budowy kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków, kanalizacji deszczowej 

z separatorami oraz przebudowy oczyszczalni ścieków. 

Opłaty za projektowanie są uwzględnione w wynagrodzeniach Wykonawców robót budowlano-

montażowych (ceny za projekt wyszczególnione są w ofertach). 

Integralnym składnikiem całkowitych kosztów inwestycyjnych są również następujące elementy 

niezbędne do jej przeprowadzenia: 

 wydatki związane z zarządzaniem projektem: 

o nadzór (Inżynier Kontraktu), 

o organizacja JRP - zakup i instalacja systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie 

oraz funkcjonowanie jednostki, 

o asysta techniczna ze szkoleniami i audytami zewnętrznymi (pomoc techniczna), 

 promocja w czasie realizacji projektu (działania informacyjno – promocyjne - podanie do 

wiadomości), 

 rezerwa na nieprzewidziane wydatki. 

Koszty wsparcia technicznego oraz koszty organizacji Jednostki Realizującej Projekt zostały przyjęte 

w wysokości zgodnej z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013”, zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego 

dnia 21 czerwca 2011 roku (maksymalnie 3% wydatków kwalifikowanych + 250 tys. zł). 

Wartość całkowitych kosztów inwestycyjnych przy uwzględnieniu, że inwestycja realizowana będzie 

przez Spółkę prawa handlowego. (w tym przypadku podatek VAT będzie odzyskany, więc nie stanowi 

on nakładu inwestycyjnego), oszacowano następująco: 

Tabela 1.9.1-1 Podział kosztów netto [w PLN] 

Kategoria kosztów 
Całkowite 

koszty projektu 

Koszty 

niekwalifikowane 

Koszty 

kwalifikowane 

1. Opłaty za planowanie/projekt 2 547 546  2 547 546 



TRACTEBEL 
ENGINEERING S.A. 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny 
Studium Wykonalności 

projekt P.002935 
data luty 2012 

Str. 
24 

 

Kategoria kosztów 
Całkowite 

koszty projektu 

Koszty 

niekwalifikowane 

Koszty 

kwalifikowane 

2. Zakup gruntów 235 180  235 180 

3. Budynki i budowa (w tym maszyny i 

urządzenia) + przygotowanie terenu 
114 413 540  114 413 540 

4. Zakłady i maszyny 695 942  695 942 

5. Nieprzewidziane wydatki 11 441 354  11 441 354 

6. Dostosowanie cen (w stosowanych 

przypadkach) 
   

7. Pomoc techniczna + organizacja JRP 4 010 637 808 345 3 202 292 

8. Podanie do wiadomości 580 910  580 910 

9. Nadzór podczas realizacji budowy 976 310  976 310 

10. Suma  134 901 419 808 345 134 093 074 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Aktualizacji wielowariantowego projektu koncepcyjnego uporządkowania 

gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

1.9.2. Struktura finansowania przedsięwzięcia 

Proponowany poziom wsparcia środkami pomocowymi z Funduszu Spójności oszacowano przy 

zastosowaniu analizy „luki finansowej” - na podstawie „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013” zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju 

Regionalnego dnia 15 stycznia 2009 roku. 

Tabela 1.9.2-1 Obliczenie wkładu wspólnotowego 

  Wartość 

1 Wartość kwalifikowalna (w PLN, niedyskontowana) 134 093 074 

2 Luka w finansowaniu (%) 91,91% 

3 
Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której stosowana jest stopa 

współfinansowania osi priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (1)*(2)  
123 244 944 

4 Stopa współfinansowania osi priorytetowej (%) 85,00% 

5 Wkład wspólnotowy (w PLN) = (3)*(4) 104 758 203 

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, wyliczony poziom dofinansowania, aktualną sytuację 

finansową Spółki Partner oraz Gminy, przy ustalaniu struktury finansowania należy uwzględnić 

następujące założenia: 

 Spółka Partner jako Beneficjent Funduszu Spójności będzie również podmiotem zaciągającym 

zobowiązania kredytowe wobec zewnętrznych instytucji finansujących, 

 optymalnym zabezpieczeniem spłaty zaciągniętych kredytów/pożyczek będzie poręczenie przez 

Gminę (Spółka Partner ma ograniczone możliwości zabezpieczania zobowiązań); 

 środki na spłatę kredytów i pożyczek pochodzić będą z taryfy za ścieki (przychodów w systemie 

gospodarki ściekowej); 

 w okresie realizacji inwestycji, a szczególnie w okresie ponoszenia wysokich nakładów 

inwestycyjnych ze środków własnych, tj. w okresie 2012-2015 niezbędne będzie 

dokapitalizowanie przez Gminę Spółki kwotą ok. 8 5005 tys. zł. Biorąc pod uwagę wysokość 

kwoty, niezbędne będzie wcześniejsze gromadzenie środków na ten cel. 

Warunki zaciągnięcia pożyczek przedstawiono w poniższej tabeli:  

                                                      

5 Kwoty zostały oszacowanie na podstawie prognoz i założeń przedstawionych w niniejszym studium i mogą ulec 

zmianie w zależności od aktualnych warunków rynkowych. 
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Tabela1.9.2-2 Warunki udzielenia pożyczek 

Wyszczególnienie NFOŚiGW* 

Oprocentowanie 0,5 stopy WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych 

Karencja 0,5 roku od wypłaty ostatniej transzy pożyczki 

Okres kredytowania 15 lat od pierwszej transzy (2012-2026)  

*ze względu na to, iż źródłem finansowania projektu będzie kredyt komercyjny z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW, w 

analizach finansowych przyjęto uproszczenie – warunki kredytowania z NFOŚiGW 

Źródło: opracowanie  własne 

Harmonogram spłaty zadłużenia zaciągniętego na realizację inwestycji został przedstawiony 

w załączniku nr 10 w tabeli E. 

 

W świetle wyników obliczenia luki w finansowaniu całkowite koszty inwestycji będą pokrywane 

z następujących źródeł: 

Tabela 1.9.2-4 Źródła współfinansowania (kwoty netto) 

Źródło całkowitych kosztów inwestycji netto (PLN) 

Z których 

(dla 

informacji) 

Całkowity koszt 

inwestycji 

Pomoc 

wspólnotowa 
Krajowe publiczne 

(lub równoważne) 

Krajowe 

prywatne (środki 

własne beneficjenta) 

Inne 

źródła  

pożyczki 

EBI/EFI 

a)= b)+c)+d)+e) b) c) d) e) f) 

134 901 419 104 758 203 30 143 216 0 0 0 

Źródło: analizy własne 

Na krajowe środki publiczne składają się: środki własne Beneficjenta – 12 643,2 tys. zł oraz kredyt 

komercyjny z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w kwocie 17 500 tys. zł. 
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2. Opis istniejącego systemu wodno - ściekowego 

2.1. Struktura organizacyjna działania systemu wodno-ściekowego 

2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, 
współzależności i struktury własności 

W ramach struktury organizacyjnej działania systemu wodno-ściekowego w Lędzinach można wyróżnić: 

1) miasto Lędziny, 

2) Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna,  

3) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o 

4) KWK „Ziemowit”.  

Miasto Lędziny 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 

z późn. zm.) i ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 

587) zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Potwierdza to Statut 

Miasta Lędziny uchwalony przez Radę Miasta dnia 26.06.2003 r. (Uchwała NR XLIV/06/03), którego 

§ 9 stwierdza, że „Zadania własne gminy w zakresie prawem przewidziane obejmują w szczególności 

sprawy: (…)  

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz”. 

Miasto pełni głównie funkcję organizatora działalności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, która 

polega na udzielaniu zezwoleń, zatwierdzaniu taryf i ustalaniu w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego kierunków rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Rada Miasta zatwierdza 

także wieloletnie plany rozwoju opracowywane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Miasto 

sprawuje również kontrolę nad Spółką „Partner”, w której posiada 100% udziałów. 

Zezwolenia na prowadzenie na obszarze miasta Lędziny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

Decyzją Burmistrza Miasta działającego na podstawie art. 104 § 1 ustawy tj. kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2000 nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 16 §1 i 18 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72, 

poz. 747) zostały wydane zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków dla każdego z podmiotów świadczących usługi w tym zakresie na terenie 

miasta: 

1) zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lędziny przez P.G.K 

Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 (znak ZI/7050/204/03), 

2) zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

w Gminie Lędziny przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą 

w Tychach przy ul. Sadowej 4 (znak ZI/7050/204/03), 

3) zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Lędziny przez PGK Partner 

Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 (znak - ZI/7050/42/2010). 

Realizacja zezwolenia winna odbywać się na warunkach określonych w decyzji. Szczegółowe warunki 

określone w decyzjach są takie same dla każdego z podmiotów i zobowiązują do: 

 prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie działalności objętej zezwoleniem; 

 stosowania postanowień Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący 

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Lędziny nr CVII/01/04 z dnia 29.01.2004 r.; 



TRACTEBEL 
ENGINEERING S.A. 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny 
Studium Wykonalności 

projekt P.002935 
data luty 2012 

Str. 
27 

 

 stosowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszej decyzji postanowień ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72, poz.747 z późn. 

zm.). 

Zezwolenie zostanie cofnięte w przypadku, gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące 

przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, przestał spełniać warunki 

określone przepisami prawa, wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej określonej 

w zezwoleniu, przedsiębiorca nie usunął w wyznaczonym przez organ wydający zezwolenie terminie 

stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą 

objętą zezwoleniem, gdy przedsiębiorca nie podjął lub zaprzestał wykonywania działalności 

gospodarczej, na którą uzyskał zezwolenie. Cofnięcie zezwolenia następuje bez prawa do 

odszkodowania. Zezwolenia zostały wydane na czas nieokreślony.  

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. jest głównym podmiotem zaopatrującym 

w wodę miasto Lędziny.  

RPWiK w Tychach jest spółką akcyjną, powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa 

państwowego. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa (wg PKD) jest m.in.: działalność usługowa w 

zakresie rozprowadzania wody oraz wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 

Przedsiębiorstwo funkcjonuje na terenie 10 gmin (Tychy, Lędziny, Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze, 

Czechowice-Dziedzice, Brzeszcze, Wyry, Kobiór, Bojszowy, Miedźna). Przedsiębiorstwo prowadzi 

swoją działalność za pośrednictwem oddziałów eksploatacyjnych mieszczących się w gminach: 

Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice, Łaziska Górne oraz Tychy. Oddział eksploatacyjny Tychy zasięgiem 

działania obejmuje Tychy, Bieruń, Bojszowy, Kobiór i Lędziny. 

W Tychach poza oddziałem eksploatacyjnym mieści się zaplecze techniczne RPWiK, dyrekcja oraz 

służby techniczo-ekonomiczno-finansowe całego przedsiębiorstwa. 

RPWiK jest głównym dostawcą wody dla mieszkańców, handlu, usług, drobnego przemysłu i instytucji 

użyteczności publicznej dla miasta Lędziny (ok. 79% dostaw - pozostała część tj. ok. 21% pochodzi 

z ujęć KWK Ziemowit), którą kupuje w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągowym Katowice. 

Źródłem zasilania Gminy w wodę jest magistrala Czaniecka o średnicy  1 500 mm. Włączenie do tej 

magistrali jest wykonane na terenie pompowni Urbanowice. Z tego źródła są zasilane wodociągiem 

 800 mm jednocześnie gminy Bieruń i Lędziny. Zasilanie Lędzin odbywa się wodociągiem 

 400/315 mm. 

RPWiK jest właścicielem większości sieci wodociągowej w Lędzinach o łącznej długości 118,4 km.  

RPWiK posiada także laboratorium zakładowe, które prowadzi badania rozprowadzanej wody. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” jest jednoosobową spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością, powstałą 1 stycznia 1999 roku z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Lędzinach. 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147512 . 

Ostatnia zmiana wpisu do KRS nastąpiła w dniu 02.03.2010 r. i dotyczyła podwyższenia kapitału Spółki.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” jest właścicielem i eksploatatorem całości 

infrastruktury związanej z transportem i oczyszczaniem ścieków w Gminie. W skład majątku wchodzi: 

 około 46,6 km sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami, 

 oczyszczalnia ścieków Ziemowit, 

 oczyszczalnia ścieków Hołdunów. 

Oczyszczalnia Ziemowit wymaga modernizacji, w związku z czym jest ona objęta programem 

inwestycyjnym będącym przedmiotem niniejszego studium. 
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Od 2010 roku PGK eksploatuje również sieć wodociągową, która została przejęta od KWK Ziemowit – 

sieć znajdującą się w przykopalnianych osiedlach. Wodociąg ten jest zasilany ze źródeł kopalnianych 

(zakup wody przez PGK z KWK Ziemowit). 

KWK „Ziemowit” 

Oficjalne uruchomienie Kopalni „Ziemowit” nastąpiło w dniu 3 grudnia 1952 roku. Z dniem 1.02.2003 

kopalnia „Ziemowit” weszła w skład Kompani Węglowej S.A. w Katowicach. 

KWK Ziemowit posiada własne kopalniane ujęcie wody, którą uzdatnia do celów pitnych. Ujęcie 

kopalniane w całości pokrywa zapotrzebowanie na wodę pitną na kopalni, zaś nadwyżki wody są 

dodatkowym źródłem wody dla przyzakładowych osiedli mieszkaniowych oraz okolicznych 

przedsiębiorstw i firm.  

2.1.2. Informacje na temat funkcjonującego przedsiębiorstwa -Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o. w Lędzinach 

W poniższym rozdziale przedstawiono sytuację gospodarczo – ekonomiczną Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o., obecnie władającej majątkiem ściekowym w Gminie 

Lędziny, a także dokonano analiz finansowych, obejmujących lata 2008 – 2010. 

W związku z tym, iż przedmiotem niniejszego Studium Wykonalności jest uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w Gminie, nie przeprowadzano analizy przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką wodną. 

2.1.2.1. Krótka historia, forma prawna i struktura własności 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Spółka z o.o. w Lędzinach rozpoczęło 

działalność od dnia 1.01.1999 r., po przekształceniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Lędzinach. Podstawą rozpoczęcia działalności Spółki była Uchwała Nr 03/12/98 Zgromadzenia 

Wspólników PGK „PARTNER” Sp. z o.o. z dnia 24.12.1998 r. Przedsiębiorstwo było spółką, która 

świadczyła zróżnicowane usługi o charakterze komunalnym na terenie Gminy Lędziny.  

W ramach uporządkowania instytucjonalnego przyszłego Beneficjenta Rada Miasta Lędziny 

30.06.2005 r. podjęła Uchwałę nr XXXVIII/220/05 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – 

Zakład Usług Komunalnych oraz zatwierdzenia statutu tego zakładu wyprowadzając działalność 

niezwiązaną z gospodarką ściekami ze Spółki „Partner”.  

Jednocześnie uchwałą nr XXXVIII/221/05 przekazała Spółce „Partner” cały posiadany wówczas majątek 

ściekowy – sieci kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków „Hołdunów”. 

Druga oczyszczalnia ścieków działająca na terenie Gminy Lędziny była własnością Kompanii Węglowej 

S.A. a po przekazaniu jej na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 

30.06.2006 r. nr RR.GN.III/AP1/7722/63/06 wraz z przynależną kanalizacją została przekazana na rzecz 

Gminy Lędziny. Przejęcie jej nastąpiło uchwałą Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2005 r. 

nr XLII/283/05. 

Następnie Gmina przekazała ten majątek Spółce ”Partner” na podstawie Uchwały Rady Miasta Lędziny 

z dnia 28.09.2006 r. nr LIV/3543/06. 

Oczyszczalnia ścieków „Hołdunów” od początku istnienia (2004 r.) jest eksploatowana przez PGK 

„Partner”, natomiast oczyszczalnia „Ziemowit” od kwietnia 2007 r. – wcześniej była eksploatowana 

przez Spółkę „DELTA”. 

Od kwietnia 2007 r. ekspoatacją całości majątku kanalizacyjnego zajmuje się Spółka „Partner”. 

Od 2010 r. Spółka zajmuje się również eksploatacją sieci wodociągowej na osiedlu znajdującym się przy 

kopalni „Ziemowit” (do 2010 r. własność Kopalni). 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” było i nadal pozostaje spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Gminy Lędziny. 

Kapitał Spółki do roku 2004 wynosił 709 tys. zł i dzielił się na 7 090 udziałów o wysokości po 100 zł 

każdy. Udziały Gmina Lędziny pokryła aportem rzeczowym, który stanowiło mienie przekształconego 
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Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lędzinach. Na koniec 2005 roku kapitał Spółki wzrósł 

i wynosił 9 716 ,9 tys. zł (spowodowane to było przekazaniem do spółki majątku, który był własnością 

Gminy, w zamian za udziały). We wrześniu 2006 roku kapitał ten wzrósł w związku z przekazaniem do 

Spółki oczyszczalni ścieków Ziemowit wraz z przynależnymi gruntami oraz kanalizacją sanitarną 

i deszczową. Na koniec 2011 roku kapitał Spółki wynosił 19 753,6 tys. zł. 

Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 

KRS 0000147512. Symbol statystyczny REGON Spółki to: 276403072. 

Władzami spółki jest: 

 Zgromadzenie Wspólników, 

 Zarząd, 

 Rada Nadzorcza. 

Najważniejszym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, do którego kompetencji należy m.in.: 

rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat, udzielenie skwitowania 

dla Zarządu i Rady Nadzorczej, a także rozporządzanie zyskami, zatwierdzanie programu 

inwestycyjnego i gospodarczego Spółki. 

Zarząd może składać się z 1-3 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Zarząd 

Spółki reprezentuje Spółkę na zewnątrz i do jego kompetencji należą wszelkie sprawy związane 

z prowadzeniem Spółki (np. zatrudnianie pracowników, ustalanie ich wynagrodzeń i ich ocena, 

zawieranie umów w imieniu Spółki). 

Rada Nadzorcza składa się z 3-5 członków. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in.: sprawowanie 

stałego nadzoru nad działalnością Spółki, badanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań 

Zarządu, udzielanie Zarządowi zgody na nabycie nieruchomości oraz wyrażanie zgody na zaciąganie 

kredytów, udzielenie gwarancji i poręczeń. 

Strategia przedsiębiorstwa w zakresie jakości i wielkości świadczonych usług 

PGK „PARTNER” w Lędzinach nie prowadzi własnej polityki inwestycyjnej. Strategia rozwoju 

przedsiębiorstwa wynika z polityki i działań Gminy Lędziny.  

Miasto planowało i przeprowadziło działania skutkujące przekazaniem całości gospodarki ściekowej na 

terenie Gminy, łącznie z przejętą od Kompanii Węglowej oczyszczalnią „Ziemowit” wraz 

z przynależnymi sieciami kanalizacyjnymi, do Spółki „Partner”.  

W efekcie dokonania powyższego gospodarka ściekowa na terenie Gminy prowadzona jest w ramach 

jednego podmiotu, tj. Spółki „Partner” stanowiącej w 100% własność Gminy.  

Najważniejszym zadaniem z zakresu gospodarki ściekowej jest wprowadzenie w życie przedsięwzięcia 

z zakresu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny, stanowiącego przedmiot 

niniejszego studium.  

2.1.2.2. Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, 
porównanie cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział 
przedsiębiorstwa w rynku usług wodno-ściekowych 

Rynek usług z zakresu gospodarki wodno – ściekowej jest monopolem naturalnym o charakterze 

lokalnym, na którym występuje jeden dostawca wody i odbiorca ścieków. Monopol naturalny ma 

miejsce w sytuacji, gdy istnienie konkurencji w danym segmencie rynku jest ekonomicznie 

nieuzasadnione, gdyż jej wprowadzenie spowodowałoby wzrost kosztów, a nie ich obniżenie. Jeśli więc 

początkowe nakłady, jakie należałoby ponieść na stworzenie odpowiednich warunków technicznych dla 

świadczenia usług (bariery wejścia) są wysokie, a spodziewane korzyści nie gwarantują szybkiego 

zwrotu zainwestowanego kapitału i jednocześnie w przyszłości przewidywane koszty utrzymywania 

paralelnych systemów nie byłyby adekwatne do osiąganych pożytków, to brak jest wystarczających 

przesłanek, by na rynku występował więcej niż jeden podmiot. 

Tego rodzaju ułomne formy rynkowe występują głównie w tych sektorach, w których świadczenie usług 

może odbywać się jedynie z wykorzystaniem sieciowej, z reguły bardzo kapitałochłonnej, infrastruktury 
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technicznej, tj. w takich dziedzinach jak: energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, wodociągi 

i kanalizacja. 

Wykonywanie tych usług świadczonych w warunkach istnienia monopolu sieciowego, charakteryzuje 

się: 

 ciągłością i powszechnością świadczenia produkcji i usług, 

 powszechną dostępnością, 

 zaspokojeniem potrzeb o charakterze publicznym, 

 niespotykalnością techniczną rozwiązań infrastrukturalnych, 

 wysoką kapitałochłonnością cyklu inwestycyjnego, 

 jednoczesnością produkcji, dostawy i konsumpcji, 

 znacznym zróżnicowaniem w czasie zapotrzebowania na usługi, 

 niską elastycznością popytu względem ceny. 

W obecnym stanie prawnym regulacja sektora wodociągowo – kanalizacyjnego ma jednak miejsce 

i odbywa się z wykorzystaniem następujących instrumentów: 

 poprzez stanowienie przez władze ogólnopaństwowe norm sanitarnych oraz zasad i norm korzystania 

ze środowiska, 

 poprzez prawo przysługujące władzom samorządu terytorialnego do ustalania wysokości opłat za 

wykonywanie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

 poprzez prawo i orzecznictwo antymonopolowe. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” jest obecnie jedynym przedsiębiorstwem 

działającym w Lędzinach w branży ściekowej. Działalność przedsiębiorstwa polega na oczyszczaniu 

ścieków poprzez eksploatację obu oczyszczalni, tj. oczyszczalni „Hołdunów” i „Ziemowit” oraz 

eksploatację sieci kanalizacyjnej. W wyniku przeprowadzonych działań Spółka stała się właścicielem 

całości majątku ściekowego Gminy Lędziny.  

W sektorze wodnym na terenie Gminy działa RPWiK w Tychach będące eksploatatorem sieci 

wodociągowej, której większość stanowi jego własność. Od 2010 r. również część wodociągów jest 

eksploatowana przez PGK „Partner”. 

Na przestrzeni ostatnich lat ceny wody i ścieków w Lędzinach uśrednione dla danego roku (z uwagi na 

zmiany cen przeprowadzane w trakcie roku) kształtowały się jak w tabeli poniżej: 

Tabela 2.1.2.2-1 Ceny brutto za 1m
3
 wody i ścieków w Lędzinach w latach 2003-2010 (ceny średnioroczne) 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

WODA         

Gospodarstwa domowe  3,78 4,40 5,35 5,51 5,67 5,75 6,39 6,95 

Pozostali odbiorcy 3,78 4,40 5,35 5,51 5,67 5,75 6,39 6,95 

Cena wody dostarczanej przez PGK z Kopalni Ziemowit        6,42 

ŚCIEKI         

Gospodarstwa domowe  3,40 4,24 4,39 4,39 5,66 6,09 3,65 3,65 

Pozostali 3,55 4,24 4,39 4,39 5,66 6,10 6,86 6,86 

Kopalnia Ziemowit        6,24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z miasta Lędziny  

Uwaga: w latach 2009-2010 podane taryfy  uwzględniają dopłaty z Gminy Lędziny 

W zakresie dostarczania wody Gmina Lędziny oraz obszar bezpośrednio z nią sąsiadujący objęty jest 

działaniem dwóch przedsiębiorstw, tj. Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Tychach oraz PGK „Partner”.  

Na terenie województwa śląskiego usługi z zakresu gospodarki ściekowej świadczy wiele 

przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, spółek wodnych czy oczyszczalni ścieków.  
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Poziom opłat obowiązujących na terenie obsługiwanym przez RPWiK oraz PGK na tle województwa 

śląskiego i małopolskiego w 2009, przedstawia się następująco: 

Tabela 2.1.2.2-2 Zestawienie opłat w zł za wodę i ścieki w wybranych miastach województwa śląskiego 

i małopolskiego (ceny netto) [w zł] 

Miejscowość 
ceny 2009 

woda ścieki razem 

Tarnowskie Góry 4,71 4,24 8,95 

Będzin 4,65 4,98 9,63 

Dąbrowa Górnicza 4,65 4,63 9,28 

Chorzów, Świętochłowice 4,57 5,78 10,35 

Katowice 4,47 4,75 9,22 

Ruda Śląska 4,39 5,87 10,26 

Wodzisław Śląski 4,35 4,51 8,86 

Rybnik 4,30 6,13 10,43 

Jaworzno 4,26 4,80 9,06 

Bytom 4,24 4,44 8,68 

Olkusz 4,23 4,62 8,85 

Żory 4,23 4,72 8,95 

Chrzanów 4,17 4,59 8,76 

Sosnowiec 4,10 4,70 8,80 

Zabrze 3,96 4,50 8,46 

Ustroń 3,95 3,98 7,93 

Gliwice 3,79 5,94 9,73 

Zawiercie 3,58 4,23 7,81 

Oświęcim 2,94 9,00 11,94 

Kraków 2,67 2,97 5,64 

średnia cena 4,11 4,97 9,08 

Lędziny* 6,39 3,65 10,04 

*Ceny ustalone przez PGK i RPWiK, dla ścieków z uwzględnieniem dopłat z Gminy 

Źródło: Przedsiębiorstwa wod – kan. 

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż poziom opłat obowiązujących w Gminie Lędziny jest 

wysoki w porównaniu do opłat w miastach województwa śląskiego i małopolskiego o zbliżonej 

wielkości i strukturze. 

Ceny za odbiór osadów z oczyszczalni 

Aktualnie osady z oczyszczalni ścieków Hołdunów i Ziemowit wywożone są przez PHU 

TRANSKRUSZ Pszczyna i odbierane przez HILKIM Sp. z o.o. Ruda Śląska. 

Skratki i piasek odbierane są przez MPGOiEO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach.  

2.1.2.3. Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz) 

Analiza sytuacji finansowej PGK „PARTNER” została przedstawiona w załączniku nr 3 do niniejszego 

Studium. Opracowano ją na podstawie danych finansowych, obejmujących: 

 Bilans Przedsiębiorstwa za lata 2008, 2009, 2010; 

 Rachunek zysków i strat za lata 2008, 2009, 2010. 

Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel i udokumentowano 

następującymi tabelami (tabele w załączniku nr 3): 

 Bilans analityczny PGK „PARTNER” (Tabela 1); 

 Analityczny rachunek zysków i strat PGK „PARTNER” (Tabela 2); 

 Rachunek przepływów pieniężnych (Tabela 3); 
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 Zestawienie podstawowych wskaźników ekonomicznych (Tabela 4). 

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o sytuacji finansowej Beneficjenta Projektu – 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o. 

Analiza wskaźnikowa według wytycznych NFOŚiGW 

Tabela 2.1.2.3–1 Wskaźniki według wytycznych NFOŚiGW 

 2008 2009 2010 

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 9,7% 3,6% 3,5% 

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) 34,3% 16,6% 15,9% 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 8,9% 3,5% 3,1% 

Wskaźnik rotacji należności w dniach (WRND) 56 51 62 

Wskaźnik obrotu zapasami w dniach (WOZD) 0 0 0 

Wskaźnik okresu regulacji zobowiązań w dniach (WORZD) 125 108 49 

Wskaźnik pokrycia I (WP I) 114,5% 115,7% 112,6% 

Wskaźnik pokrycia II (WP II) 114,5% 115,7% 112,6% 

Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego (WPMO) 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki PGK Partner oraz wytycznych NFOŚiGW 

Wskaźniki rentowności ROA, ROS i ROE wykazywały latach 2008-2010 dodatnie wartości. Wskaźnik 

rotacji należności charakteryzuje się tendencją zmienną, natomiast okres regulacji zobowiązań malejącą. 

Wskaźniki pokrycia przyjmują w analizowanym okresie wysokie wartości. 

Podsumowanie analizy sytuacji finansowej PGK „Partner” 

Podsumowując analizę wskaźnikową można stwierdzić, że sytuacja finansowa PGK „Partner” Sp. z o.o. 

w Lędzinach jest dobra i stabilna: 

1) Wskaźniki struktury kształtują się na odpowiednim poziomie w całym analizowanym okresie. 

2) Wskaźniki płynności kształtują się na poziomie wyższym od zalecanego. 

3) Wskaźnik obrotowości kształtują się na stosunkowo wysokim poziomie. 

4) Wskaźniki wspomagania finansowego kształtują się na niskim poziomie. Spółka w małym stopniu 

posiłkuje się kapitałem zewnętrznym. 

5) Działalność spółki jest rentowna. 

2.2. Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych 
w istniejącym systemie 

2.2.1. Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz charakterystyka 
ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych, komunalnych 

Charakterystyka jakościowa wody 

Jak opisano to powyżej, Gmina Lędziny jest zaopatrywana w wodę poprzez dostawców zewnętrznych: 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach (około 79% całkowitych dostaw 

wody dla Gminy) oraz z ujęcia kopalni KWK „Ziemowit” (około 21% całkowitych dostaw wody dla 

Gminy). Gmina Lędziny nie posiada własnych ujęć wody. 

Tabela 2.2.1-1 Jakość wody dostarczanej przez RPWiK Tychy do sieci wodociągowych w Gminie Lędziny 

w latach 2004 - 2010 

Wskaźnik 
Ilość 

prób 

Ilość prób z 

przekroczeniem 

Ilość prób 

mieszczących 

się w normie 

Zakres 

przekroczeń 

Norma  

polska 
Norma UE 

Rok 2004 

Mętność 94 45 49 1,1 – 93,4 1 NTU akcept. 

Żelazo  94 10 84 0,205 – 0,301 0,2 mg/l 0,2 mg/l 

Barwa 94 4 90 16 – 41 15 mg/l akcept. 



TRACTEBEL 
ENGINEERING S.A. 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny 
Studium Wykonalności 

projekt P.002935 
data luty 2012 

Str. 
33 

 

Wskaźnik 
Ilość 

prób 

Ilość prób z 

przekroczeniem 

Ilość prób 

mieszczących 

się w normie 

Zakres 

przekroczeń 

Norma  

polska 
Norma UE 

Mangan 94 19 75 0,051 – 0,291 0,05 mg/l 0,05 mg/l 

Rok 2005 

Mętność 65 19 44 1,04 - 263 1 NTU akcept. 

Żelazo  65 4 54 0,21 - 0,68 0,2 mg/l 0,2 mg/l 

Barwa 65 12 50 1,15-82 15 mg/l akcept. 

Mangan 65 28 43 0,053 - 0,207 0,05 mg/l 0,05 mg/l 

Rok 2006 

Mętność 60 7 53 1,9 - 132 1 NTU akcept. 

Żelazo 60 4 56 0,227 - 3,5 0,2 mg/l 0,2 mg/l 

Barwa 60 2 58 do 81 15 mg/l akcept. 

Mangan 60 4 56 0,076 - 0,52 0,05 mg/l 0,05 mg/l 

Rok 2007 

Mętność 70 10 60 1,19 - 49 1 NTU akcept. 

Żelazo 70 3 67 0,283 – 2,24 0,2 mg/l 0,2 mg/l 

Barwa 70 2 68 19 i 34 15 mg/l akcept. 

Mangan 70 2 68 0,085 i 1,62 0,05 mg/l 0,05 mg/l 

Rok 2008 

Mętność 86 4 82 1,14 – 12,0 1 NTU akcept. 

Żelazo 86 3 83 021 – 1,75 0,2 mg/l 0,2 mg/l 

Barwa 86 1 85 39 15 mg/l akcept. 

Mangan 86 1 85 1,03 0,05 mg/l 0,05 mg/l 

Rok 2009 

Mętność 75 6 69 2,3 – 10,3 1 NTU akcept. 

Żelazo 75 5 70 0,28 – 0,332 0,2 mg/l 0,2 mg/l 

Barwa 75 0 75 - 15 mg/l akcept. 

Mangan 75 4 71 0,061 – 0,123 0,05 mg/l 0,05 mg/l 

Rok 2010 

Mętność 117 0 117 - 1 NTU akcept. 

Żelazo 117 0 117 - 0,2 mg/l 0,2 mg/l 

Barwa 117 0 117 - 15 mg/l akcept. 

Mangan 117 0 117 - 0,05 mg/l 0,05 mg/l 

Pozostałe parametry wody (pH, amoniak, azotany, azotyny, glin, barwa, przewodność, wolny chlor, bakterie 

grupy coli nie odbiegały od norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 roku 

w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i Dyrektywy 

98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku 

Źródło: RPWiK w Tychach (wartości wskaźników obliczono jako średnia z analiz kwartalnych) 

Jakość wody dostarczanej przez RPWiK Tychy pokazano w powyższej tabeli. Woda badana jest według 

PN-ISO. Woda do badań jest pobierana na końcówkach sieci (ilość końcówek sieci w Gminie Lędziny 

wynosi 88) oraz w punktach wytypowanych przez Sanepid w porozumieniu z RPWiK Tychy: u klientów 

zgłaszających zastrzeżenia, co do jakości wody, u zleceniodawcy oraz w punktach po awariach 

(płukanie, wymiana sieci, itp.). 

Jak wynika z tabeli, w dostarczanej przez RPWiK Tychy do Lędzin wodzie, występują okresowe 

przekroczenia niektórych parametrów. W ujęciu procentowym skala przekroczeń w latach 2004 – 2010 

kształtuje się następująco: 

 dopuszczalny wskaźnik dla mętności był przekroczony w około 16% badanych prób, 

 dopuszczalny wskaźnik dla żelaza ogólnego był przekroczony w około 5% badanych prób, 

 dopuszczalny wskaźnik dla barwy był przekroczony w około 4% badanych prób, 

 dopuszczalny wskaźnik dla manganu był przekroczony w około 10% badanych prób. 

Woda kierowana do sieci z ujęcia i stacji uzdatniania KWK „Ziemowit” spełnia zarówno polskie jak 

i unijne normy higieniczne. Woda poddawana jest badaniom w cyklach miesięcznych, zgodnie z pismem 

z Kompanii Węglowej S.A., KWK „Ziemowit” (pisma: D/DT/TOS/70/2004, DT/TOS/52/2005, 
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D/TOS/61/2006, DT/TOŚ/51/2007, DT/TOŚ/18/2008 i DP/TOŚ/122/2011) żadna z prób nie wykazuje 

przekroczeń badanych parametrów. 

Badania wody pitnej pochodzącej z ujęcia własnego kopalni przeprowadzane są raz w miesiącu przez 

Laboratorium Chemiczne KWK „Ziemowit”. 

Woda z sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia należącego do KWK „Ziemowit” charakteryzuje się 

następującymi parametrami: 

Tabela 2.2.1-2 Przykładowe wyniki jakości wody wodociągowej zasilanej z ujęcia KWK „Ziemowit” 

Wskaźnik Jednostka 
Wartość parametrów 

2005 2007 2008 2009 2010 

Barwa  mgPt/dm
3
 1 2 brak przekroczeń 

Odczyn  pH 7,4 7,5 brak przekroczeń 

Azotany mgNNO3/dm
3
 0,45 2,1 brak przekroczeń 

Żelazo ogólne mgFe/dm
3
 0,0 0,0 brak przekroczeń 

Mangan mgMn/dm
3
 0,0 0,00 brak przekroczeń 

Wskaźnik Coli szt. 0 0 brak przekroczeń  

Wskaźnik Coli typu kałowego szt. 0 0 brak przekroczeń 

Liczba kolonii na agarze 37
o
C szt. 3 5 brak przekroczeń 

Liczba kolonii na agarze 22
o
C szt. 5 9 brak przekroczeń 

Źródło: KWK „Ziemowit” 

Jak wynika z powyższej tabeli, w wodzie dostarczanej przez KWK „Ziemowit” do Lędzin, nie występują 

przekroczenia parametrów jakościowych. 

Jakość ścieków gospodarczych, komunalnych i przemysłowych 

Skład ścieków surowych dopływających do oczyszczalni Ziemowit i Hołdunów jak i oczyszczonych 

w latach 2004 - 2010 pokazano w poniższych tabelach. 

Tabela 2.2.1-3 Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych i oczyszczonych w latach 2004 – 2010 

– oczyszczalnia Ziemowit 

Wskaźnik 

zanieczyszczenia 

Stężenie w g/m3 

2004 2005 2006 2007 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

BZT5 130,5 17,4 176,3 21,2 245,0 20,6 252,5 12,3 

ChZT 338,0 56,0 383,5 63,8 530,8 67,1 574 44,9 

Zawiesiny ogólne 189,3 24,3 120,1 23,6 285,8 23,6 312,5 11,0 

Azot ogólny - - - - - - - - 

Fosfor ogólny - - - - - - - - 

Suma Cl + SO4 390,0 319,0 445 464 550 770,2   

Wskaźnik 

zanieczyszczenia 

Stężenie w g/m3 

2008 2009 2010 

- 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

BZT5 176 21 601 11 445,8 10,8 

ChZT 384 64 1173 44 894,8 56,1 

Zawiesiny ogólne 120 24 859 17 697,0 17,8 

Azot ogólny Bd 14 64 9 63,3 9,6 

Fosfor ogólny bd 1 11 1 5,7 0,5 

Suma Cl + SO4 - - - - 1156,3 461,1 

Źródło: dane PGK Partner. 
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Tabela 2.2.1-4 Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych i oczyszczonych w latach 2004 – 2010 

– oczyszczalnia Hołdunów 

Wskaźnik 

zanieczyszczenia 

Stężenie w g/m3 

2004 2005 2006 2007 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

BZT5 325,0 18,4 326,8 13,3 353,0 6,8 327,5 8,04 

ChZT 575,0 40,0 653,5 35,0 574,8 44,9 615,1 33,20 

Zawiesiny ogólne 282,0 6,6 286,0 4,3 296,8 3,4 306,5 3,66 

Azot ogólny 72,6 10,5 74,7 8,7 70,6 9,5 75,1 6,96 

Fosfor ogólny 11,4 4,9 11,4 2,6 11,8 2,6 11,7 0,04 

Wskaźnik 

zanieczyszczenia 

Stężenie w g/m3 

2008 2009 2010 

- 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

Ścieki 

surowe 

Ścieki 

oczyszczone 

BZT5 232 10,6 606 10,7 1266 7,0 

ChZT 563 51,0 1180 49,3 2370 40,0 

Zawiesiny ogólne 380 5,0 960 6,9 1304,5 6,0 

Azot ogólny 60,5 15,2 82,1 13,1 32,1 3,2 

Fosfor ogólny 6,7 0,5 9,9 1,3 17,2 0,4 

Źródło: dane PGK Partner. 

W obydwu oczyszczalniach w latach 2009 i 2010 miały miejsce zrzuty ścieków o bardzo wysokich 

stężeniach, które zostały dostarczone wozami asenizacyjnymi. Dane te nie były brane pod uwagę jako 

reprezentatywne dla określenia wielkości ładunku dopływającego do oczyszczalni.  

Średnioroczne wyniki badań jakości ścieków oczyszczonych zarówno w oczyszczalni „Ziemowit” jak 

i w oczyszczalni Hołdunów wskazują, że obiekty te spełniają wymagania zawarte w „Decyzjach 

wodnoprawnych”. 

2.2.2. Bilans wody i ścieków 

Bilans wody 

Strukturę zużycia wody w Gminie Lędziny dostarczanej przez RPWiK Tychy oraz z ujęcia własnego 

KWK „Ziemowit” przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 2.2.2-1 Zużycie wody w Gminie Lędziny w latach 2004 - 2010 

Grupa odbiorców 
Ilość wody w m

3
/rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ilość wody 

dostarczana do 

mieszkańców stałych 

Gminy Lędziny 

podłączonych do 

sieci wodociągowej  

462 620 441 929 448 589 480 029 483 405 493 163 485 882 

PWiK Tychy 402 120 402 677 406 592 411 188 419 195 436 719 430 062 

KWK Ziemowit 60 500 39 252 41 997 68 841 64 210 56 444  55 820 

Ilość wody 

dostarczana dla 

drobnego przemysłu, 

handlu i usług  

121 979 96 060 100 027 84 516 91 426 86 419 85 413 

PWiK Tychy 48 135 30 946 27 983 27 576 35 424 24 307 24 313 

KWK Ziemowit 73 844 65 114 72 044 56 940 56 002 62 112 61 100 
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Grupa odbiorców 
Ilość wody w m

3
/rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ilość wody 

dostarczana do 

podmiotów 

użyteczności 

publicznej 

(administracja) 

w Gminie Lędziny 

13 907 13 937 13 965 13 694 14 018 14 150 14 330 

PWiK Tychy 10 650 10 680 10 708 10 494 10 505 10 580 10 650 

KWK Ziemowit 3 257 3 257 3 257 3 200 3 513 3 570 3 680 

Ilość wody 

dostarczana dla 

przemysłu 

1 817 000 831 070 653 596 680 778 690 134 647 890 689 100 

PWiK Tychy 0 0 0 0 0 0 0 

KWK Ziemowit 1 817 000 831 070 653 596 680 778 690 134 647 890 689 100 

RAZEM 2 415 506 1 382 996 1 216 177 1 259 017 1 278 983 1 241 622 1 274 725 

Źródło: RPWiK w Tychach i KWK „Ziemowit”  

Bilans ścieków 

Dla systemu kanalizacyjnego Lędzin brak jest wiarygodnych historycznych bilansów ilościowych dla 

istniejących dwóch oczyszczalni ścieków: „Ziemowit” i  „Hołdunów”. Prowadzone obserwacje lub 

pomiary w tym zakresie są obarczone błędami (np. brak do połowy 2004 roku sondy mierzącej 

napełnienie w kanale dla zwężki pomiarowej na oczyszczalni „Ziemowit”) lub też pokazują sumaryczną 

ilość dopływających ścieków z kanalizacji ogólnospławnej i zakładowej (z łaźni KWK „Ziemowit”) co 

umożliwia jedynie wyodrębnienie szacowanej a nie rzeczywistej ilości dopływających do oczyszczalni 

ścieków sanitarnych. 

Z bezpośrednio uzyskanych danych od eksploatatorów (z lat 2004 – 2010) wynika, że do oczyszczalni 

„Ziemowit” w tych latach dopływało średniodobowo (ilości z liczników i umów) średnio około 

Qśrd = 1 703 m
3
/d ścieków (w tym średnio około 1 366 m

3
/d ścieków z KWK „Ziemowit”). Z kolei do 

oddanej do użytku pod koniec 2003 roku, oczyszczalni w Hołdunowie dopływało średniodobowo (bez 

wód przypadkowych) od 322 do 469 m
3
/d. 

Ponadto w poszczególnych latach eksploatacja oczyszczalni zajmowały się różne podmioty i brak było 

jednolitego systemu ewidencji sprzedaży. Po przejęciu w eksploatację całości systemu kanalizacyjnego 

Spółka Partner przeanalizowanła dotychczasowy system i po uwzględnieniu korekt wprowadziła nową 

ewidencję w podziale na gospodarstwa domowe, drobny przemysł, handel i usługi, podmioty 

użytecznosci publicznej (w tym administracja) oraz przemysł. Dane historyczne zostały przeliczone, tak 

aby zachować spójność danych, a tworzony bilnas mógł być wykorzystywany do bieżącego monitoringu 

realizacji projektu. 

Tabela 2.2.2-2 Ilości ścieków pochodzące od poszczególnych dostawców w Gminie Lędziny w latach 2004 - 

2010 

Grupa dostawców 
Ilość ścieków [m

3
/r] 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ilość ścieków 

z gospodarstw 

domowych 

187 401 232 039 224 165 225 638 238 809 238 211 252 897 

w tym w zlewni 

oczyszczalni Ziemowit 
86 973 90 766 79 840 83 942 94 841 96 512 103 523 

w tym w zlewni 

oczyszczalni Hołdunów 
100 428 141 273 144 325 141 696 143 968 141 699 149 374 

Ilość ścieków 

dostarczana przez 

podmioty użyteczności 

publicznej 

(administracja)  

8 399 10 993 11 097 12 746 12 655 12 610 13 705 
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Grupa dostawców 
Ilość ścieków [m

3
/r] 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

w tym w zlewni 

oczyszczalni Ziemowit 
3 630 4 275 4 289 4 289 4 262 4 362 4 783 

w tym w zlewni 

oczyszczalni Hołdunów 
4 769 6 718 6 808 8 457 8 393 8 248 8 922 

Ilość ścieków 

dostarczana przez 

drobny przemysł, 

handel i usługi 

37 765 36 539 34 338 33 347 34 068 33 633 33 315 

w tym w zlewni 

oczyszczalni Ziemowit 
28 359 29 133 27 166 27 166 27 721 27 234 27 120 

w tym w zlewni 

oczyszczalni Hołdunów 
9 406 7 406 7 172 6 181 6 347 6400 6195 

Ilość ścieków 

dostarczana przez 

przemysł 

550 000 502 676 590 375 559 052 517 211 375 624 395 745 

w tym w zlewni 

oczyszczalni Ziemowit 
550 000 502 676 590 375 559 052 517 211 375 624 395 745 

w tym w zlewni 

oczyszczalni Hołdunów 
0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem ilość ścieków 

dostarczana do 

kanalizacji  

783 565 782 247 859 974 830 783 802 742 660 079 695 662 

Ilość ścieków 

dostarczana 

kanalizacją do 

oczyszczalni Ziemowit 

668 962 626 850 701 670 674 449 644 034 503 732 531 171 

Ilość ścieków 

dowożonych wozami 

asenizacyjnymi 

2 160 2 160 613 650 5 795 6 151 8 563 

Ogółem ilość ścieków 

dostarczana do 

oczyszczalni Ziemowit 

671 122 629 010 702 283 675 099 649 829 509 883 539 734 

% infiltracji 40% 40% 38% 38% 30% 33% 31% 

Ilość wód 

przypadkowych, 

infiltracyjnych i 

deszczowych 

267 585 250 740 266 635 256 291 193 210 166 231 164 663 

Ścieki ogółem wraz z 

infiltracją  
938 707 879 750 968 918 931 390 843 039 676 114 704 397 

Ogółem ilość ścieków 

dostarczana 

kanalizacją do 

oczyszczalni 

Hołdunów 

114 603 155 397 158 304 156 334 158 708 156 347 164 491 

Ilość ścieków 

dowożonych wozami 

asenizacyjnymi 

2 777 6 637 10 974 10 000 6 882 5 834 6 633 

Ogółem ilość ścieków 

dostarczana do 

oczyszczalni 

Hołdunów 

117 380 162 034 169 278 166 334 165 590 162 180 171 123 

% infiltracji 107% 62% 47% 50% 78% 66% 49% 

Ilość wód 

przypadkowych, 

infiltracyjnych i 

deszczowych 

122 672 96 479 74 546 78 167 123 198 103 037 81 310 

Ścieki ogółem wraz z 

infiltracją  
240 051 258 513 243 823 244 500 288 787 265 217 252 433 

Źródło: Szacunki własne na podstawie danych RPWiK Tychy oraz Spółek Delta i Partner. 

Na terenie Gminy Lędziny, w chwili obecnej, jedynym zakładem liczącym się jako odrębny 

w globalnym bilansie ilościowym ścieków, jest KWK „Ziemowit”. Na podstawie informacji uzyskanych 
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z kopalni można przyjąć, że z KWK „Ziemowit” odprowadzanych jest obecnie około 1 096 m
3
/d 

ścieków komunalnych (połaziennych).  

2.2.3. Charakterystyka powstających osadów ściekowych 

Oczyszczalnia Hołdunów 

Osad biologiczny jest stabilizowany tlenowo, a następnie odwadniany mechanicznie (prasa) 

i dezynfekowany wapnem. W ostatnich latach (2007-2010) całość osadów jest wywożona przez MPO 

w Jaworznie na składowisko w Chrzanowie. Z kolei skratki i piasek odbierane są przez MPGO „Master” 

Sp. z o.o. w Tychach. 

Sposób zagospodarowania odpadów powstających w procesie oczyszczalnia ścieków w tym osadów 

ściekowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 2.2.3-1 Ilość osadu, piasku i skratek powstałych na oczyszczalni Hołdunów w latach 2007- 2010 oraz 

sposób ich zagospodarowania 

Nazwa i kod odpadu 
Ilość 

[Mg/rok] 
Sposób zagospodarowania 

Rok 2007 

Komunalne osady ściekowe 19 08 05 439,5 
wywóz przez MPO Jaworzno i składowanie na 

składowisku w Chrzanowie 

Skratki 19 08 01 6,24 Odbiór przez MPGO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach 

Zawartość piaskowników 19 08 02 2,14 Odbiór przez MPGO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach 

Rok 2008 

Komunalne osady ściekowe 19 08 05 191,72 
wywóz przez MPO Jaworzno i składowanie na 

składowisku w Chrzanowie 

Skratki 19 08 01 5,06 Odbiór przez MPGO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach 

Zawartość piaskowników 19 08 02 2,38 Odbiór przez MPGO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach 

Rok 2009 

Komunalne osady ściekowe 19 08 05 208,62 
wywóz przez MPO Jaworzno i składowanie na 

składowisku w Chrzanowie 

Skratki 19 08 01 3,22 Odbiór przez MPGO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach 

Zawartość piaskowników 19 08 02 1,12 Odbiór przez MPGO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach 

Rok 2010 

Komunalne osady ściekowe 19 08 05 105,16 
wywóz przez MPO Jaworzno i odbiór przez BM 

Recykling Siemianowice Śl.  

Skratki 19 08 01 2,88 Odbiór przez MPGO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach 

Zawartość piaskowników 19 08 02 2,54 Odbiór przez MPGO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach 

Źródło: dane PGK „Partner”.  

Osad posiada badania jakości potwierdzające możliwość jego wykorzystania przyrodniczego. Obecnie 

nie jest wykorzystywany w tym celu. 

Tabela 2.2.3-2 Wyniki badań osadu ściekowego z oczyszczalni Hołdunów 

Lp. Parametr Jednostka Wyniki 

PRÓBKA Z DNIA 09.11.2007r. 

Badania fizykochemiczne 

1 Odczyn pH 6,93 

2 Zawartość suchej masy % 17,5 

3 Zawartość substancji organicznej % s.m. 63,3 

4 
Azot ogólny (N),  

w tym azot amonowy (N) 

% s.m. 

% s.m. 

1,9 

0,04 

5 Fosfor ogólny (P2O5) % s.m. 3,61 

6 Nikiel mgNi/l 53 

7 Chrom ogólny mgCr/l 32 

8 Cynk mgZn/l 1100 
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Lp. Parametr Jednostka Wyniki 

9 Kadm mgCd/l 7,6 

10 Miedź mgCu/l 125 

11 Ołów mgPb/l 93,1 

12 Rtęć mgHg/l 0,52 

13 Wapń (Ca) % s.m. 2,4 

14 Magnez (Mg) % s.m. 0,62 

Badania bakteriologiczne 

Bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella nie wyizolowano 

Badania parazytologiczne 

Liczba żywych jaj pasożytów w 1 kg suchej masy tj.:  

Ascaris sp. 0 

Trichuris sp. 0 

Toxocara sp. 0 

PRÓBKA Z DNIA 11.06.2010r. 

Badania fizykochemiczne 

1 Odczyn pH 7,7 

2 Zawartość suchej masy % 14,4 

3 Zawartość substancji organicznej % s.m. 70,2 

4 
Azot ogólny (N),  

w tym azot amonowy (N) 

% s.m. 

% s.m. 

4,06 

0,31 

5 Fosfor ogólny (P2O5) % s.m. 4,47 

6 Nikiel mgNi/l 79,2 

7 Chrom ogólny mgCr/l 117 

8 Cynk mgZn/l 1552 

9 Kadm mgCd/l 5,90 

10 Miedź mgCu/l 204 

11 Ołów mgPb/l 109 

12 Rtęć mgHg/l <0,25 

13 Wapń (Ca) % s.m. 2,95 

14 Magnez (Mg) % s.m. 0,76 

Badania bakteriologiczne 

Bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella nie wyizolowano 

Badania parazytologiczne 

Liczba żywych jaj pasożytów w 1 kg suchej masy tj.:  

Ascaris sp. 0 

Trichuris sp. 0 

Toxocara sp. 0 

Źródło: dane PGK „Partner”. 

Oczyszczalnia Ziemowit 

Odwodniony i zagęszczony osad był sezonowany na poletkach osadowych na oczyszczalni; 

w poprzednich latach był częściowo wykorzystywany przez KWK „Ziemowit” do rekultywacji terenów 

zdegradowanych działalnością górniczą a częściowo był wywożony na składowisko  odpadów. 

Sposób zagospodarowania odpadów powstających w procesie oczyszczalnia ścieków w tym osadów 

ściekowych przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 2.2.3-3 Ilość osadu, piasku i skratek powstałych na oczyszczalni Ziemowit w latach 2007 - 2010 oraz 

sposób ich zagospodarowania 

Nazwa i kod odpadu 
Ilość 

[Mg/rok] 
Sposób zagospodarowania 

Rok 2007 

Komunalne osady ściekowe 19 08 05 
24 

wywóz przez MPO Jaworzno i składowanie                                            

na składowisku w Chrzanowie 

Skratki 19 08 01 2 składowanie na terenie oczyszczalni 

Zawartość piaskowników 19 08 02 8 składowane na terenie oczyszczalni 

Rok 2008 

Komunalne osady ściekowe 19 08 05 
34 

wywóz przez MPO Jaworzno i składowanie                          

na składowisku w Chrzanowie 

Skratki 19 08 01 2,5 odbiór przez MPGOiEO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach 

Zawartość piaskowników 19 08 02 8 odbiór przez MPGOiEO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach 

Rok 2009 

Komunalne osady ściekowe 19 08 05 
15 

wywóz przez MPO Jaworzno i składowanie                               

na składowisku w Chrzanowie 

Skratki 19 08 01 2,4 odbiór przez MPGO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach 

Zawartość piaskowników 19 08 02 5 odbiór przez MPGO „Master” Sp. z .o.o. w Tychach 

Rok 2010 

Komunalne osady ściekowe 19 08 05 
32,3 

Odbiór przez PHU TRANSKRUSZ  Pszczyna                         

i odbierane przez PROVIDI Sp. z o.o. Częstochowa 

Skratki 19 08 01 1,5 składowane na terenie oczyszczalni 

Zawartość piaskowników 19 08 02 
14 

Odbiór przez PHU TRANSKRUSZ Pszczyna                               

i odbierane przez BM Recykling Sp. z o.o. Andrychów 

Źródło: dane PGK „Partner”.  

2.3. Charakterystyka istniejącego systemu wodno-ściekowego 

2.3.1. Gospodarka wodna 

Źródła wody pitnej 

Największy udział w dostawie wody do Gminy Lędziny ma Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Tychach. Źródłem zasilania Gminy Miejskiej Lędziny w wodę jest magistrala Czaniecka 

o średnicy DN 1500 mm. Włączenie do tej magistrali jest wykonane na terenie pompowni Urbanowice. 

Z tego źródła są zasilane wodociągiem DN 800 mm jednocześnie gminy Bieruń i Lędziny. Zasilanie 

Lędzin odbywa się wodociągiem DN 400/315 mm.  

Włączenie do wodociągu źródłowego wykonane jest w rejonie wiaduktu na drodze krajowej Mikołów-

Oświęcim. Sieć wodociągowa częściowo pracuje w układzie pierścieniowym, ale posiada również wiele 

końcówek, które dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody muszą być okresowo płukane. Wodociąg 

źródłowy jest siecią pracującą na wysokich parametrach. Komory reduktorów znajdują się na każdym 

włączeniu sieci rozdzielczej do wodociągu źródłowego. 

Dodatkowym źródłem wody dla miasta jest kopalniane ujęcie, stacja uzdatniania wody i pompownia 

przy KWK „Ziemowit” (własność KWK „Ziemowit”), zaopatrujące  w wodę osiedla przykopalniane, w 

tym os. Rachowy oraz Centrum (obecnie sieć na tych osiedlach stanowi własność PGK „Partner”, które 

ją eksploatuje). 

Sieć wodociągowa 

Ze względu na rozległość terenu sieć wodociągowa jest bardzo rozgałęziona. Łączna długość sieci 

wodociągowej (własność Gminy oraz RPWiK Tychy) na terenie Gminy wynosi około 140 km w tym: 

3,8 km sieci tranzytowej (magistralnej) i 122,1 km sieci rozdzielczej. Długość przyłączy wodociągowych 

wynosi około 13,8 km. Straty wody w sieci wynoszą około 20,3 % i są spowodowane głównie 

występującymi na terenie Gminy szkodami górniczymi.  
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Budowę sieci rozdzielczych na terenie Gminy rozpoczęto w 1921 roku. Pierwsze zasilanie Gminy 

miejskiej Lędziny wybudowane było z kolei w latach 1970 – 1972.  

Z posiadanych danych wynika, że na terenie Gminy Lędziny sieć wodociągowa zbudowana jest z rur 

PVC w około 40%, rur PE w około 30%, rur stalowych w około 20%. Natomiast przyłącza wykonane są 

głównie z PE (około 50%), PVC (około 30%) i stali (około 20%). 

W poniższej tabeli zestawiono inwentaryzację sieci wodociągowej występującej w Gminie Lędziny. 

Tabela 2.3.1-1 Inwentaryzacja sieci wodociągowej w Gminie Lędziny 

Lp. Rodzaj sieci Długość sieci w m Materiał 

l Magistralna 3 814 
Stal, PE, PVC,  2 Rozdzielcza 122 116 

3 Przyłącza 13 897 

4 Razem 139 827 - 

Źródło: RPWiK w Tychach, UM Lędziny 

Do sieci wodociągowej podłączeni są wszyscy mieszkańcy Gminy Lędziny. W Gminie zamontowanych 

jest 2 826 sztuk wodomierzy. Poza mieszkańcami, odbiorcami wody są różnego rodzaju podmioty 

przemysłowo-usługowo-handlowe i użyteczności publicznej. 

Stan techniczny sieci wodociągowej 

Najbardziej awaryjne odcinki sieci zlokalizowane są rejonie ulic: 3-go Maja, Goławieckiej, Gwarków, 

Lędzińskiej, Olimpijskiej, Paderewskiego, Szenwalda i Ziemowita. Awarie na sieciach powodują straty, 

które są powiększane płukaniem sieci po awariach. Ponadto przyczynami strat wody są wiek sieci oraz 

zła jakość zastosowanych materiałów. Najstarsza sieć budowana była z rur stalowych do przesyłu gazu 

o dużej zawartości węgla i dużej porowatości, co jest powodem wypadania otworów w ściankach 

rurociągów. Część sieci wykonana jest z żeliwa oraz rur PVC. Obecnie są one wymieniane na rury 

polietylenowe. Dodatkowym problemem są szkody spowodowane eksploatacją górniczą. 

Na mocy uchwały Nr XI / 69 /11 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 czerwca 2011r. przyjeto Wieloletni 

Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu PGK „Partner” 

Sp. z o.o. W latach 2011-2018 nakłady inwestycyjne na wymianę rurociągu w rejonie Os. C.II przy 

ul. Pokoju oraz przebudowę sieci wodociągowej w rejonie osiedla Rotacyjnego i ośrodka MZOZ 

wyniosą 1560,0 tys. zł. Przy czym inwestycje będą finansowane ze środków własnych spółki, z odpisów 

amortyzacyjnych oraz jeśli zajdzie taka konieczność ze środków z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. 

2.3.2. Gospodarka ściekowa 

Sieć kanalizacyjna 

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lędziny wynosi około 49 km (w tym ok. 8 km 

sieci kanalizacji sanitarnej – patrz tabela 2.3.2-1). Sieć kanalizacji sanitarnej administrowana jest przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. Do czerwca 2006 r. część sieci 

kanalizacyjnej znajdowała się również w gestii KWK „Ziemowit”. Obecnie sieć ta została przekazana na 

własność PGK „Partner” sp. z o.o. 

Istniejąca sieć to głównie rury betonowe i kamionkowe, rzadziej stalowe, Wipro czy PCV. Zakres 

średnic waha się od 200 do 600 mm. Jako kanalizacja deszczowa wykorzystywane są również kanały 

powierzchniowe pochodzące z 1945 r. Większość sieci została wybudowana w latach 50 i 90 ubiegłego 

wieku.  

Na istniejących sieciach w zlewni oczyszczalni w Hołdunowie istnieje 8 podziemnych, kontenerowych 

przepompowni ścieków (P1, P2, P3, P5, P7, P8, PGWARKÓW, PMICKIEWICZA). 
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Tabela 2.3.2-1 Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lędziny 

Długość 

ogółem 

[km] 

W tym 

sanitarna 

[km] 

W tym 

deszczowa 

[km] 

W tym deszczowa, do 

której odprowadzane 

są ścieki sanitarne 

[km]* 

W tym 

ogólnospławna 

[km] 

49 8 12 28  1 

* kanalizacja deszczowa do której nielegalnie są podłączeni mieszkańcy i która spełnia niezgodną z jej 

przeznaczeniem rolę kanalizacji ogólnospławnej.  

Generalnie można stwierdzić, że wyposażenie w sieci kanalizacyjne Gminy Lędziny pozostaje w stanie 

znacznej nierównowagi. Poza niewielkim fragmentem nowej sieci sanitarnej w dzielnicy Ratusz, na 

osiedlach podłączonych do oczyszczalni Ziemowit oraz kolektora spinającego sieć deszczową 

i odprowadzajacą ścieki do oczyszczalni w Hołdunowie, w Lędzinach jako kanalizacja ogólnospławna 

wykorzystywana jest sieć deszczowa, do której ścieki sanitarne odprowadzane są nielegalnie. Ścieki 

sanitarne odprowadzane kanałami deszczowymi w większości trafiają do rowów i cieków 

powierzchniowych.  

Stwierdza się także zły lub bardzo zły stan techniczny przydomowych szamb i często występujące 

niekontrolowane opróżnianie szamb do pobliskich rowów czy potoków. Powoduje to narastające 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych, podskórnych i gruntu oraz uciążliwości zapachowe.  

W Lędzinach z kanalizacji korzysta około 8 tys. osób, co stanowi około 50% mieszkańców całej Gminy, 

z czego około 60% jest podpiętych do kanalizacji deszczowej wykorzystywanej niezgodnie 

z przeznaczeniem jako ogólnospławna. Prawidłowo podłączonych do kanalizacji jest około 19% 

mieszkańców Lędzin. Część wylotów kanalizacji deszczowej, wykorzystywanej niezgodnie 

z przeznaczeniem, głównie w zlewni oczyszczalni Hołdunów, została wpięta do nowego kolektora, który 

odprowadza ścieki do oczyszczalni. Od osób podłączonych w ten sposób do kanalizacji pobierane są 

opłaty jak od mieszkańców podłączonych prawidłowo do sieci sanitarnej i ogólnospławnej. 

Obecnie łącznie na obie oczyszczalnie doprowadzanych jest około 2 621 m
3
/d ścieków z czego około 

674 m
3
/d to wody przypadkowe. Pozostała ilość ścieków sanitarnych na terenie Gminy gromadzona jest 

w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni 

ścieków lub trafia w sposób niekontrolowany do ziemi i cieków. W tabeli poniżej zestawiono wyniki 

oszacowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w ciągu doby na terenie Gminy 

Lędziny.  

Tabela 2.3.2-2 Szacowane ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w Gminie Lędziny 

wskaźnik 

Ładunki zanieczyszczeń [kg/d] 

wytwarzane na terenie 

przedsięwzięcia 

odprowadzane do 

kanalizacji 

odprowadzane do 

środowiska bez 

oczyszczania* 

BZT5  1 431,2 842,7 588,5 

ChZT 3 100,8 1 825,8 1 275,0 

Zawiesina og. 1 669,7 983,1 686,6 

Azot og. 286,2 58,4 227,8 

Fosfor og. 59,6 11,5 48,1 

* razem ze ściekami odprowadzanymi do szamb 

Źródło: Szacunki własne 

Osiedla PKP, Rachowy, Centrum I i II oraz obiekty położone na terenie kopalni są włączone do 

rozdzielczej sieci kanalizacyjnej kierującej ścieki na oczyszczalnię „Ziemowit”. Na sieci tej występują 

dwie przepompownie ścieków przy ulicy Oficerskiej i przy osiedlu PKP. Ich stan techniczny jest zły i 

stwarza konieczność budowy nowych obiektów. 

Problemem jest także odprowadzenie wód opadowych, które z uwagi na budowę hydrogeologiczną 

górnych warstw gruntu (wysoki poziom wód podskórnych i warstwy nieprzepuszczalne) stanowią 

uciążliwość powodując podtopienia i zalania przy intensywnych opadach. 
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Oczyszczalnie ścieków 

Na terenie Gminy znajdują się dwie oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne, których charakterystyki 

podano poniżej. 

Oczyszczalnia w Hołdunowie 

Miejska oczyszczalnia w Hołdunowie eksploatowana jest przez Spółkę Partner, która jest równocześnie 

jej właścicielem. Oczyszczalnia została oddana do użytku 20 października 2003 roku. Przepustowość 

oczyszczalni wynosi 1 300 m
3
/d (8 500 RLM). Jest to oczyszczalnia typu ECOLO – CHIEF, 

zaprojektowana i produkowana przez firmę CHIEF INDUSTRIES, INC Nebraska, USA.  

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów Hołdunowski - ciek będący lewostronnym dopływem 

potoku Przyrwa.  

Oczyszczalnia funkcjonuje na podstawie pozwolenia wodno-prawnego, wydanego przez Starostę 

powiatu bieruńsko-lędzińskiego w dniu 25.05.2007 roku (nr ŚR.6223/6/2007), ważne do 31.03.2017 r. 

 

Rysunek 2.3.2-1 Blokowy schemat technologiczny istniejącej oczyszczalni ścieków w Hołdunowie 
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Oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z małych i średnich 

jednostek osadniczych oraz obiektów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, hotele, obiekty 

sportowo-rekreacyjne, szpitale itp. Może ona być z powodzeniem wykorzystana do oczyszczania 

ścieków pochodzących z przemysłu spożywczego bądź pokrewnych, których skład jakościowy ścieków 

odpowiada charakterystyce ścieków bytowo - gospodarczych.  

Ścieki wprowadzane są do obiektów oczyszczalni bezpośrednio z sieci kanalizacyjnej i w pierwszej 

kolejności przepływają przez zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków wyposażony w sito 

ślimakowe i piaskownik.  

Do obiektów oczyszczalni możliwe jest również doprowadzenie ścieków dowożonych z wykorzystaniem 

punku zlewnego. Ścieki oczyszczone mechanicznie kierowane są do osadnika wstępnego, gdzie 

podlegają procesowi sedymentacji wstępnej, a zgromadzone w nim osady częściowej fermentacji.  

Powstały na powierzchni kożuch ma za zadanie utrudniać odpływ gazów zaszczepiających niejako 

świeżo trafiające do osadnika osady wstępne i wtórne. Podczyszczone ścieki przepływają z osadnika 

wstępnego do komory anoksycznej, gdzie następuje wymieszanie ścieków surowych z osadem czynnym 

recyrkulowanym z ostatniej komory napowietrzania.  

Usytuowanie tego zbiornika w ciągu technologicznym oczyszczalni oraz mieszanie ścieków ma na celu 

zwiększenie skuteczności usuwania azotu ze ścieków w procesie denitryfikacji.  

Następnie ścieki przepływają do czterech komór napowietrzania i są poddawane zasadniczemu 

biologicznemu oczyszczaniu metodą osadu czynnego niskoobciążonego.  

Wszystkie komory osadu czynnego są napowietrzane poprzez zastosowanie dmuchaw, z których 

powietrze układem transportu trafia przez dyfuzory do zbiorników.  

Oczyszczone biologicznie ścieki trafiają do osadników wtórnych, w których następuje klarowanie 

ścieków. Osady z osadnika wtórnego są recyrkulowane do pierwszej komory napowietrzania, a ich 

nadmiar odprowadzany jest do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej osadu.  

Oczyszczalnię dopełnia ponadto ciąg mechanicznego odwadniania osadów (prasa), pompownia ścieków 

oczyszczonych i osadnik wód deszczowych. 

Oczyszczalnia spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku 

i dyrektywy 91/271/EEC z 21 maja 1991 roku w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Oczyszczalnia „Ziemowit” 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w rejonie szybu głównego KWK „Ziemowit” w Lędzinach. 

Jej przepustowość hydrauliczna wynosi 3 400 m
3
/d (6 622 RLM).  

Jest to oczyszczalnia, która została wykonana na bazie technologii „Promlecz” Istotną cechą tej 

technologii jest: rezygnacja ze stosowania osadnika wstępnego (brak osadu surowego), podział reaktora 

biologicznego na komorę biosorpcji, w której zachodzi głównie proces rozkładu zanieczyszczeń 

organicznych (obciążenie osadu około 0,5 kgBZT5/kg·d), komorę biostabilizacji, w której zachodzi 

głównie proces nitryfikacji i stabilizacji tlenowej osadu (obciążenie osadu około 0,05 kgBZT5/kg·d) i 

stabilizacja tlenowa osadu, w związku z czym osad nadmierny nie wymaga dalszych procesów 

biologicznej stabilizacji i może być zagęszczany i odwadniany. Technologia „Promlecz” nie jest 

przystosowana do usuwania związków biogennych. Technologia ta stosowana była w latach 80-tych, 

kiedy nie wymagano usuwania związków biogennych ze ścieków. W roku 1991, kiedy w życie weszło 

Rozporządzenie MŚZNiL wprowadzające konieczność usuwania azotu i fosforu, stosowania tej 

technologii zaprzestano.  

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów D - dopływ Potoku Goławieckiego. Oczyszczalnia 

funkcjonuje na podstawie pozwolenia wodno-prawnego, wydanego przez Starostę powiatu bieruńsko-

lędzińskiego w dniu 18.02.2005 roku (nr Śr.6223/10/04/2005), którego ważność upłynie 30.06.2015. 

Poniżej zamieszczono dostępne informacje dotyczące parametrów technicznych obiektów składających 

się na istniejącą oczyszczalnię ścieków „Ziemowit”. 
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Pompownia ścieków surowych. Na samym początku ciągu technologicznego oczyszczalni znajduje się 

komora czerpna o wymiarach 6 x 4 x 2 m, w której pierwotnie umieszczone były dwa czerpadła śrubowe 

transportujące dopływające ścieki surowe do kanału ścieków przed kratą. Wysokość podnoszenia 

czerpadeł wynosiła około 5 m sł. H2O. Obecnie czerpadła nie są eksploatowane (zdolne do ewentualnej 

pracy jest obecnie tylko jedno czerpadło), a w ich miejsce zamontowane zostały dwie pompy zatapialne. 

Krata, piaskownik, zwężka pomiarowa. Ścieki surowe poddawane są procesowi mechanicznego 

oczyszczania na kracie ręcznej o prześwicie około 20 mm i w dwukomorowym piaskowniku 

współpracującym z poletkiem ociekowym piasku i zwężką Venturiego. Długość piaskownika wynosi 24 

m. Piasek z komór piaskownika usuwany jest ręcznie. 

Komora (reaktor) biosorpcji i biostabilizacji. Po mechanicznym oczyszczeniu ścieki dopływają do 

komory (reaktora) biosorpcji i biostabilizacji o przepływie labiryntowym. Komora wykonana jest 

z betonu zbrojonego, przegrody są dylatowane, uszczelnione, z systemem rurociągów i koryt zbiorczych. 

Na powierzchni zabudowane są stalowe konstrukcje nośne dla napędów aeratorów oraz studzienki suche 

z napędami szczotek Kessenera. Komora jest zagłębiona pod terenem. Podstawowe wymiary komory 

(reaktora) są następujące: 

 szerokość reaktora: 30 m, 

 długość reaktora: 32 m, 

 średnia głębokość reaktora: 2,5 m, 

 objętość czynna strefy biosorpcji: 755 m
3
, 

 objętość czynna strefy biostabilizacji: 1560 m
3
. 

 

Rysunek 2.3.2-2 Blokowy schemat technologiczny istniejącej oczyszczalni ścieków „Ziemowit” 
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zbiorczymi odpływu. Osadniki są połączone przewodami rurowymi z komorą biostabilizacji 

i zbiornikiem pompowni osadu, oraz zbiorczą kanalizacją odpływu ścieków oczyszczonych 

z oczyszczalni. Osadniki są całkowicie zagłębione w gruncie. W osadnikach zainstalowany jest tor 

jezdny i konstrukcja zgarniacza osadu. Podstawowe wymiary pojedynczego osadnika są następujące: 

 średnica osadnika: 12 m, 

 głębokość czynna osadnika: 2,8 m, 

 objętość czynna pojedynczego osadnika: 318 m
3
. 

Pompownia osadu. Pompownia wykonana jest w formie murowanego, wolnostojącego budynku 

posadowionego na fundamencie, częściowo zagłębionego pod terenem. W budynku znajdują się 

instalacje zasilające pompy zatapialne umieszczone w zbiorniku bezpośrednio przy budynku pompowni. 

W pompowni znajdują się trzy pompy zatapialne. Pompy zawracają osad wytrącony w osadnikach do 

komory biosorpcji i biostabilizacji. Okresowo, za pomocą bocznika, tzw. osad nadmierny jest 

transportowany na poletka osadowe. 

Poletka osadowe. Są to klasyczne poletka osadowe, prefabrykowane, wyposażone w system drenażowy. 

Na poletka składa się 9 parcel o wymiarach pojedynczej parceli: 8 x 18 m. Łączna powierzchnia poletek 

osadowych wynosi około 1230 m
2
. 

Budynek administracyjno-socjalny. Na terenie oczyszczalni, poza obiektami ściśle technologicznymi, 

zlokalizowany jest budynek administracyjno-socjalny. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, parterowy, 

murowany, posadowiony na fundamencie betonowym. W budynku znajdują się pomieszczenia socjalne, 

biurowe, sanitarne i kotłownia węglowa. Cześć budynku zajmowana jest przez dwie rozdzielnie polowe 

zasilania głównego oczyszczalni. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 74 m
2
, a kubatura 648 m

3
. 

2.4. Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE 

Woda kierowana do systemu wodociągowego Lędzin powinna spełniać wymagania zarówno polskie, jak 

i unijne tj.: określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie 

wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417) oraz 

Dyrektywie Rady 98/83/EC z 3 listopada 1988 r. roku dotyczącej jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 

Tabela 2.4-1 Wymagania określone w przepisach polskich i europejskich dotyczące jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Wskaźnik Jednostka 

Wartość parametrów 

Wg Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 

29.03.2007 r. 

Wg Dyrektywy 98/83/WE 

z dnia 3 listopada 1998 r. 

Barwa  mgPt/dm
3
 15 akceptowalna 

Odczyn  pH 6,5÷9,5 6,5÷9,5 

Azotany mgNNO3/dm
3
 50 50 

Żelazo ogólne mgFe/dm
3
 0,2 0,2 

Mangan mgMn/dm
3
 0,05 0,05 

Wskaźnik Coli szt. 0 0 

Wskaźnik Coli typu kałowego szt. 0 0 

Liczba kolonii na agarze 37
o
C szt. 20 20 

Liczba kolonii na agarze 22
o
C szt. 100 100 

Na podstawie udostępnionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach 

wyników badań z lat 2004-2010 (tabela 2.2.1-1) można stwierdzić, że woda kierowana do sieci 

wodociągowych w Lędzinach i za jej pośrednictwem do odbiorców okresowo nie spełnia kryteriów 

stawianych przez Dyrektywę 98/83/WE oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 roku 

w zakresie stężeń żelaza, manganu, mętności i barwy. Należy jednak podkreślić, że w 2010 roku nie 

zanotowano ani jednej wykonanej próby wody z przekroczeniem ww. wskaźników. Przekroczenia 

wsytępowały natomiast w latach 2004-2009.  
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Z kolei analiza danych zawartych w tabeli 2.2.1-2 prowadzi do wniosku, że dostarczana dla 

mieszkańców woda przez KWK „Ziemowit” w całym analizowanym historycznie okresie zawsze 

spełniała kryteria stawiane przez ww. akty prawne. 

Oczyszczalnie ścieków. Poniżej zestawiono wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych 

określone w przepisach polskich i europejskich (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 

2009 r. zmieniające rozporządzenie 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. 2009 Nr 27, poz. 169) oraz Dyrektywa 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotycząca 

oczyszczania ścieków komunalnych wraz z uzupełnieniem nr 98/15/UE z dnia 27.02.1998 roku).  

Wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń, zależą od obciążenia oczyszczalni wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców. 

Jak już opisano to w punktach poprzednich na terenie Gminy Lędziny występują aktualnie dwie 

oczyszczalnie ścieków. Opierając się na uzyskanych informacjach od eksploatatorów i pozwoleniach 

wodnoprawnych, aktualnie oczyszczalnie „Ziemowit” oraz „Hołdunów” należą do oczyszczalni o RLM 

od 2 000 do 9 999 (na podstawie Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku). 

Jednakże, Gmina Lędziny tworzy Aglomerację o wielkości powyżej 15 000 RLM, w związku z czym 

zgodnie z art. 12 ust. 3 Dyrektywy 91/271, jakość ścieków odprowadzanych po oczyszczeniu do 

środowiska z obydwu oczyszczalni powinna odpowiadać wymaganiom jak dla obiektów o tej wielkości. 

W poniższej tabeli podano wymagania dla oczyszczalni mieszczących się w tych przedziałach.  

Tabela 2.4-2 Wymagania określone w Rozporządzeniu odnośnie dopuszczalnych stężeń w ściekach 

oczyszczonych oraz stopni redukcji dla RLM: 2 000 < RLM < 9 999 

Wskaźnik 

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń [Mg/dm
3
] (stopień redukcji [%]) 

RLM: 2 000 < RLM < 9 999 15 000 <RLM < 99 999 

według 

Rozporządzenia 

Według  

Dyrektywy 91/271 

według 

Rozporządzenia 

Według  

Dyrektywy 91/271 

BZT5 25 (70 – 90%) 25 (70 – 90%) 15 (90%) 25 (70 – 90%) 

ChZT 125 (75%) 125 (75%) 125 (75%) 125 (75%) 

Zawiesina 35 (90%) 35 (90%) 35 (90%) 35 (90%) 

Azot ogólny 15* - 15 (80%) 15 (70 – 80%) 

Fosfor ogólny 2* - 2 (85%) 2 (80%) 

* Tylko w przypadku wprowadzania oczyszczonych ścieków do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych 

zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących 

Analizując dostępne za lata 2004 - 2010 wyniki badań jakościowych ścieków oczyszczonych 

odpływających do odbiorników z oczyszczalni w Lędzinach (tabele 2.2.1-3, 2.2.1-4) można stwierdzić, 

że: 

 Oczyszczalnia „Ziemowit” spełniała warunki formalne dotyczące jakości ścieków oczyszczonych 

w zakresie: zawiesin ogólnych, BZT5 i ChZT określone w przepisach polskich i europejskich. Do 

2010 roku nie były prowadzone analizy odnośnie azotu i fosforu ogólnego. Stan taki uniemożliwia 

wiarygodną ocenę efektywności pracy oczyszczalni w tym zakresie. Z uwagi jednak na stosowaną 

technologię, niepozwalającą na usuwanie związków biogennych, należy przypuszczać, że w zakresie 

azotu i fosforu w okresie jesień – zima – wiosna występują stałe przekroczenia wymaganych 

wartości dopuszczalnych dla tych zanieczyszczeń. 

 oczyszczalnia w Hołdunowie spełniała warunki formalne dotyczące jakości ścieków oczyszczonych, 

które są określone w ww. przepisach polskich i europejskich. 

Ponadto, jak wynika z zamieszczonej poniżej tabeli, oczyszczalnia ścieków Hołdunów przez ostatnie lata 

utrzymuje jakość ścieków oczyszczonych na poziomie wyższym od wymaganych w swej kategorii. 

Oznacza to, że oczyszczalnia nominalnie znajduje się w grupie oczyszczalni z przedziału RLM: 2 000 < 

RLM < 9 999, natomiast spełnia warunki, jakie stawiane są oczyszczalnią o RLM: 15 000 < RLM < 

99 999, z dobrym skutkiem usuwając substancje biogenne. 
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Tabela 2.4-3 Jakość ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni Hołdunów w porównaniu 

z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 

Parametr Jedn. 2007 2008 2009 2010 

Wartości dopuszczalne 

dla oczyszczalni o RLM: 

2 000 < RLM < 9 999* 

Wartości dopuszczalne 

dla oczyszczalni o RLM: 

15 000 < RLM < 99 999* 

BZT5 mgO2/dm3 8,04 10,6 10,7 7,0 25 / 25** 15 / 25** 

ChZT mgO2/dm3 33,20 51,0 49,3 40,0 125 / 125** 125 / 125** 

Zawiesina 

ogólna 
mg/dm3 3,66 5,0 6,9 6,0 35 / 35** 35 / 35** 

Azot ogólny mgN/dm3 6,96 15,2 13,1 3,2 15* / -** 15 / 15** 

Fosfor 

ogólny 
mgP/dm3 0,04 0,5 1,3 0,4 2* / -** 2 / 2** 

* Tylko w przypadku wprowadzania oczyszczonych ścieków do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do 

sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących 

** Rozporządzenie / Dyrektywa 91/271 

 

2.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu 
pożądanego 

2.5.1. Gospodarka wodna 

Zgodnie z danymi zawartymi w punkcie 2.2.1 w wodzie pitnej dostarczanej do Gminy Lędziny przez 

RPWiK S.A. Tychy występują okresowo przekroczenia w zakresie takich parametrów jak: mętność, 

barwa, żelazo i mangan. 

Występujące przekroczenia powinny być niwelowane poprzez działania inwestycyjne leżące po stronie 

tego zewnętrznego dostawcy wody. 

Z kolei w wodzie dostarczanej do sieci z ujęcia KWK „Ziemowit” nie odnotowuje się przekroczeń 

parametrów charakterystycznych – jakość wody spełnia wymagania. 

2.5.2. Gospodarka ściekowa 

W chwili obecnej w Gminie Lędziny występuje znaczna nierównowaga pomiędzy stopniem 

zwodociągowania a stopniem skanalizowania. Dysproporcje tą powiększa fakt, iż część mieszkańców 

jest podłączona do sieci deszczowej, która pełni (we fragmentach) rolę sieci ogólnospławnej.  

Niedobory ilościowe w systemie kanalizacyjnym szacuje się na około 100 km, co pozwoliłoby objąć 

zbiorczym systemem odbioru i oczyszczania ścieków około 98% mieszkańców miasta. Pozostałe 2% 

mieszkańców, dla których nieopłacalne jest budowanie systemów zbiorczych, będzie korzystało 

z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków lub dowoziło ścieki do punktów zlewnych 

oczyszczalni komunalnych. 

W łącznej ilości niedoborów ujęte są nowe sieci na terenach obecnie całkowicie pozbawionych 

kanalizacji oraz nowe odcinki sieci kanalizacji rozdzielczej, do której przepięci zostaną mieszkańcy 

obecnie podłączeni do sieci deszczowej pełniącej funkcję ogólnospławnej oraz odcinki istniejących 

kanałów deszczowych i sanitarnych, które ze względu na ich stan techniczny należy zmodernizować. 

W zlewni oczyszczalni Hołdunów istnieje 8 przepompowni ścieków, których praca obecnie nie jest 

monitorowana ani nadzorowana. Stwarza to duże problemy eksploatacyjne dla obiektów oczyszczalni 

w Hołdunowie. 

W zlewni oczyszczalni Ziemowit istniejące przepompownie ścieków są w bardzo złym stanie 

technicznym, co dotyczy samego obiektu jak i urządzeń i co stwarza ryzyko wystapienia awarii 

i przedostania się nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu. 
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Niedobory jakościowe dotyczą zarówno stopnia mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków 

jak też węzła przeróbki osadu na oczyszczalni Ziemowit, która musi zostać poddana rozbudowie 

i modernizacji. 

Wykonanie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej powinno iść w parze z równoległym wykonaniem 

kanalizacji deszczowej. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem przy 

odprowadzaniu ścieków deszczowych z terenów zanieczyszczonych (stacje benzynowe, parkingi, drogi 

wojewódzkie i krajowe) należy przewidywać wykonanie oczyszczalni wód deszczowych w celu 

usunięcia zawiesiny i substancji ropopochodnych. 

2.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych 
i ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych 

Biorąc pod uwagę obecnie występujące niedobory w systemie kanalizacyjnym Gminy Lędziny wyróżnić 

należy konieczność realizacji opisanych poniżej działań. 

 W zakresie oczyszczalni ścieków w Hołdunowie należy przeprowadzić dobór, dostawę i montaż 

systemu zdalnego sterowania i monitorowania stanów pracy istniejących, współpracujących 

z oczyszczalnią przepompowni ścieków.  

 W zakresie oczyszczalni ścieków „Ziemowit” należy przeprowadzić jej modernizację i przebudowę 

do przepustowości Qśrd = 2 800 m
3
/d (18 700 RLM), dostosowując jej parametry do potrzeb 

oczyszczania ścieków z całego obszaru Lędzin (za wyjątkiem zlewni oczyszczalni w Hołdunowie). 

Przykładowa przebudowa i modernizacja oczyszczalni obejmie: 

 wykonanie nowej pompowni ścieków surowych na początku ciągu technologicznego 

oczyszczalni, 

 wykonanie zblokowanej stacji mechanicznego oczyszczania ścieków obok istniejącej kraty 

i piaskownika, które to obiekty docelowo stanowić będą ciąg awaryjny mechanicznego 

oczyszczania ścieków, 

 przekształcenie obecnej komory biosorpcji i biostabilizacji na nowy reaktor biologiczny. 

 wykonanie dodatkowego wtórnego osadnika radialnego, 

 instalację dodatkowych dwóch pomp zatapialnych w istniejącej pompowni osadu dla potrzeb 

prowadzenia procesu recyrkulacji zewnętrznej osadu (przed reaktor biologiczny), 

 wykonanie komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, 

 wykonanie dwusekcyjnej stacji dmuchaw, 

 wykonanie dwóch zbiorników (zagęszczaczy) osadu nadmiernego, 

 wykonanie stacji mechanicznego odwadniania osadu, 

 wykonanie stacji higienizacji osadu, 

 wykonanie niezbędnych kolektorów, przewodów i kanałów pozwalających na docelowe 

stworzenie jednorodnej struktury obiektowej oczyszczalni,  

 wykonanie remontu istniejących zaadaptowanych obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej 

(drogi i place wewnętrzne oczyszczalni, ogrodzenie, oświetlenie, itp.). 

W zakresie sieci kanalizacyjnej sanitarnej (komunalnej i bytowej) należy: 

 wykonać praktycznie od podstaw system kolektorów grawitacyjnych o długości łącznej około 

71,40 km, 

 wykonać 12 kompletnych kontenerowych pompowni ścieków (w tym dwie istniejące pompownie, 

z uwagi na fakt funkcjonowania na granicy „śmierci technicznej”, zostaną zastąpione nowymi 

pompowniami), 

 wykonać dopełniające do pompowni ścieków rurociągi tłoczne o długości łącznej około 10,60 km. 

W zakresie sieci kanalizacyjnej deszczowej należy: 

 wykonać w większości nowy system kolektorów grawitacyjnych o długości łącznej około 22,65 km, 
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 wykonać 12 separatorów zintegrowanych z osadnikami i 12 budowli wylotów brzegowych 

oczyszczonych ścieków deszczowych do odbiorników tych ścieków. 

Wykonanie opisanego zakresu inwestycyjnego pozwoli na prawie całkowitą likwidację niedoborów 

w zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi i deszczowymi w mieście i obejmie 90% mieszkańców 

Lędzin. 

Całkowita likwidacja niedoborów nastąpi w momencie budowy kanalizacji dla pozostałych 8% 

mieszkańców i wdrożenia dla 2% mieszkańców, dla których nie jest ekonomiczne wykonanie kanalizacji 

zbiorczej, indywidualnych metod utylizacji ścieków sanitarnych (zbiorniki bezodpływowe, oczyszczalnie 

przydomowe). Ten zakres inwestycji nie został włączony do studium. 

Mieszkańcy tych terenów, będą mogli skorzystać z dofinansowania budowy szczelnego zbiornika 

bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków z środków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska. 

Inwestycje odtworzeniowe 

Inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej, w tym inwestycje odtworzeniowe zostały określone 

w planach rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. 

Rada Miasta Lędziny, Uchwałą Nr VI/32/11 z 24.02.2011 r. zatwierdziła wieloletni plan rozwoju 

i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Lędziny na lata 2011-2014. Wartość łączna 

planowanych w tych latach nakładów na działania objęte planem wynosi 500,0 tys.  zł, i obejmuje  

modernizację ok. 250 m sieci kanalizacji, zakup pomp dla urządzeń kanalizacyjnych zlewni Hołdunów i 

remont zbiornika pierwotnego oczyszczalni Hołdunów. Ze względu na fakt, że w ostatnim okresie całość 

istniejącego majątku ściekowego została przejęta przez PGK Partner Sp. z o.o. w prognozie 

uwzględniono konieczność jego odtworzenia. Przyjęto, że odtworzenia te będą następowały corocznie 

w wysokości amortyzacji z roku poprzedniego.  
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3. Analiza i prognoza popytu 

3.1. Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia 

3.1.1. Struktura i skala działalności gospodarczej regionu 

Lędziny są dynamicznie rozwijającą się gminą, dzięki otwartości na inwestowanie we wszystkich 

dziedzinach działalności zarówno gospodarczej, jak i oświatowej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej. 

Spośród zakładów przemysłowych, dominującą rolę odgrywa KWK „Ziemowit”, która zatrudnia ponad 

5 tys. pracowników, spośród których dużą część stanowią mieszkańcy Lędzin.  

Ogółem w Lędzinach działa 650 samodzielnych podmiotów gospodarczych. 

Tabela przedstawia podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie Gminy Lędziny, w podziale na 

rodzaj działalności. 

Tabela 3.1-1 Podmioty gospodarcze w Gminie Lędziny w podziale na rodzaj prowadzonej działalności  

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

podmiotów 

1. Przemysł 90 

2. Działalność produkcyjno-usługowa 4 

3. Produkcja wyrobów 20 

4. Budownictwo 60 

5. Handel 220 

6. Gastronomia 22 

7. Pozostałe usługi niematerialne 106 

8. Usługi materialne 100 

9. Akwizycja, dystrybucja, transport 28  

RAZEM 650 

Źródło: Urząd Miasta Lędziny 

Swoje inwestycje ulokowały na terenie Gminy firmy liczące się na rynku krajowym 

i międzynarodowym, np.: koncern naftowy Orlen, niemiecka firma zajmująca się kruszywami 

budowlanymi - Dyckerhoff, sieci Tesco, Netto i Carrefour. Wybudowana została (przez Fundację 

Rozwoju Sportu i Rekreacji) stacja paliw przy ul. Pokoju. 

Poziom aktywności osób fizycznych, prowadzących w mieście działalność gospodarczą na własny 

rachunek należy ocenić, na tle miast województwa śląskiego, jako średni. 

Lista zakładów działających na terenie Gminy z podziałem na branże została przedstawiona w poniższej 

tabeli. 

Tabela 3.1-2 Lista najważniejszych podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Lędziny 

Branża Wyszczególnienie 

Górnictwo węgla 

kamiennego  

KWK Ziemowit, ul. Pokoju 4, 43-143 Lędziny 

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. ul. Lędzińska 2, 43-143 

Lędziny 

Materiały i usługi 

budowlane 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Centrum Budowlane, ul. Lędzińska 6, 

43-143 Lędziny 

PPUH Hermes sp. z o.o., ul. Pokoju 4, 43-143 Lędziny 

Pracownia Projektowa Pro-arch, ul. Lędzińska 98, 43-140 Lędziny 

Instalatorstwo Sanitarne, Gazowe, Wodno-Kanalizacyjne, ul. Lędzińska 187, 43-140 

Lędziny 

ZUBiG Hydrosystem, ul. Hołdunowska 1, 43-143 Lędziny 

Systemy uzdatniania wody Hydro-Górny Śląsk  ul. Hołdunowska 9, 43-143 Lędziny 

Instalatorstwo Elektryczne ul. Lędzińska 182, 43-143 Lędziny 

Agencje ochrony Agencja Ochrony Mienia Ziemowit sp. z o.o., ul. Lędzińska 24, 43-143 Lędziny 

Nieruchomości PHU Honorata, ul. Pokoju 106, 43-143 Lędziny 
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Branża Wyszczególnienie 

Projektowanie i realizacja 

terenów zielonych 
PPHU Drewsmol, ul. Hołdunowska 77, 43-143 Lędziny 

Usługi geodezyjne i 

kartograficzne 
ZUH KS-GEO-SOFT, ul. Łukasińskiego 25, 43-143 Lędziny 

Kursy i szkolenia 
Nadwiślański Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr 

Przedstawicielstwo Lędziny, ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny 

Kasy fiskalne, sprzęt 

elektroniczny, komputery  

Prograf s.c. ul. Lędzińska 148, 43-143 Lędziny 

Televideo Mechanika ul. Owocowa 1, 43-143 Lędziny 

Wimax Multimedia ul. Hołdunowska 9, 43-143 Lędziny 

Usługi transportowe 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Artel Woks, ul.Pokoju 4, 43-134 Lędziny 

Usługi Transportowe - Radosław Piotrowski  ul. Pokoju 18/40, 43-143 Lędziny 

Usługi Transportowe - Andrzej Połeć, ul. Traugutta 56, 43-143 Lędziny 

Mechanika pojazdowa 

Grzegorz Genc, ul. Zamkowa 24, 43-140 Lędziny 

Zakład Mechaniki Pojazdowej Auto Import-Export, ul. Zawiszy Czarnego 25, 43-

143 Lędziny 

Ubezpieczenia 
Agencja Ubezpieczeniowa Amplico AIG life, ul. XXX-lecia 50, 43-143 Lędziny 

Asko - Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe, ul. Ułańska 12, 43-143 Lędziny  

Rachunki, księgowość 

Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych Marcela Bożena Fioł, ul. Lędzińska 24, 

43-143 Lędziny 

PHU Bonus - Piotr Dubiel, ul. Zakole 18, 43-143 Lędziny 

Złotnictwo Pracownia Złotnicza - Andrzej Wójcik ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny 

Wideofilmowanie  Wideo-Druk ul. Prusa 4, 43-140 Lędziny 

Autokomis  Robex ul. Hołdunowska 59, 43-143 Lędziny 

Bary, piwiarnie 

Pizzeria 10, ul. Lędzińska 1, 43-143 Lędziny 

Bar Uniwersalny ul. Lędzińska 159, 43-143 Lędziny 

Bar Koniczynka ul. Sobieskiego, 43-143 Lędziny 

Zakłady przetwórcze 
Zakład Przetwórstwa Ryb Admirał sp. z o.o. ul. Pokoju 20, 43-143 Lędziny 

Zakład Przetwórstwa Ryb „Big-Fish”, ul. Pokoju 5, 43-143 Lędziny 

Źródło:POŚ dla Gminy Lędziny (strona internetowa Gminy Lędziny) 

Na terenie Gminy rozwinęła się sieć wysokoprodukcyjnych gospodarstw rolnych, których jest obecnie 

ok. 45. Największe gospodarstwa, których właściciele utrzymują się wyłącznie z prowadzenia 

gospodarki rolnej, znajdują się głównie na obszarze Lędzin i Goławca. Gospodarstwa mniejsze, 

zajmujące powierzchnię do 5 ha, znajdują się na terenie osiedli Goławiec i Hołdunów. W strukturze 

zasiewów w Lędzinach zdecydowanie dominują rośliny zbożowe, ale uprawiane są także rośliny 

okopowe (ziemniaki, buraki cukrowe), motylkowe i strączkowe. Prowadzona jest hodowla bydła 

rzeźnego i mlecznego oraz trzody chlewnej. Ze względu na istniejące zanieczyszczenie gleb, szczególnie 

rozwijane są specjalistyczne działy produkcji rolnej (m.in. pieczarkarstwo). 

W roku szkolnym 2011/2012 w Lędzinach do przedszkoli uczęszcza 491 dzieci, do szkół podstawowych 

i gimnazjalnych 1447 uczniów, do Powiatowego Zespołu Szkół – 467 (dzienne) + 108 (wieczorowe). 

Szacuje się, że w placówkach handlowych zatrudnionych jest 350 osób, w warsztatach rzemieślniczych 

50 osób, w obiektach użyteczności publicznej 250 osób. Ponadto na terenie Gminy zidentyfikowano ok. 

150 miejsc pracy w gastronomii. 

3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu 

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2007-2013, który - zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących 

podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 

zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.  
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Główny cel programu będzie realizować dwa cele horyzontalne wymienione w NSRO: 

1) Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla 

wzrostu konkurencyjności Polski. Cel ten będzie wspierany głównie przez duże inwestycje z zakresu 

rozbudowy sieci transportowej, ochrony środowiska, infrastruktury energetycznej, zwiększenia 

potencjału kulturowego, szkolnictwa wyższego i ochrony zdrowia. 

2) Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej. Cel ten będzie realizowany w ramach wyodrębnionej osi priorytetowej, 

mającej na celu włączenie w system transportowy największych ośrodków miejskich na wschodzie. 

Będzie to uzupełnieniem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze 

strategicznym i ponadregionalnym. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

realizowanych będzie 17 osi priorytetowych. Jedną z osi priorytetowych będzie gospodarka wodno-

ściekowa (oś priorytetowa I). 

Głównym celem osi priorytetowej I jest wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. 

RLM w systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków. 

Jednym z podstawowych warunków rozwoju gospodarczego jest zapewnienie szeroko pojętej 

podstawowej infrastruktury technicznej, w tym także ochrony środowiska, która może przyczynić się do 

długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego, zmniejszenia zewnętrznych kosztów 

środowiskowych dla gospodarki jak również stymulować tworzenie miejsc pracy. Poza tym rozbudowa 

infrastruktury wodno-ściekowej pośrednio przyczyni się do osiągnięcia następujących dyrektyw 

środowiskowych UE: 

 Dyrektywa 91/271/EWG - poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych /KPOŚK/, 

 Dyrektywy 76/464/EWG – poprzez realizację zadań związanych z ograniczeniem odprowadzania do 

wód substancji niebezpiecznych w tym programu redukcji substancji niebezpiecznych z listy II do 

dyrektywy, 

 Dyrektywy 2000/60/WE – ramowa dyrektywa wodna. 

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Polska powinna 

wybudować, rozbudować lub zmodernizować oczyszczalnie ścieków w 318 aglomeracjach powyżej 

15 000 RLM. Wymagana jest również rozbudowa lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w 459 

aglomeracjach o łącznej długości ok. 20 tys. km.  Poza tym zgodnie z założeniami Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych Polska powinna wybudować, rozbudować lub zmodernizować 

oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach powyżej 2 000 RLM. Tego typu działanie osiągnięte zostanie 

poprzez realizację projektów indywidualnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego realizowanych w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych. 

W przypadku realizacji kompleksowych projektów, istnieje możliwość włączenia w projekt zadań 

dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej, pod warunkiem przyczynienia 

się do realizacji dyrektywy 91/271/EWG.  

W ramach osi priorytetowej współfinansowane będą, zgodnie i na zasadach określonych w art.5 ust.2 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego Fundusz Spójności i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1164/94, również zarejestrowane przez Komisję Europejską 

projekty zgłoszone w ramach Funduszu Spójności w sektorze środowiska na podstawie Strategii 

wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, które z uwagi na wyczerpanie środków nie mogły 

otrzymać decyzji w okresie programowania 2004-2006. 

W ramach osi priorytetowej wsparcie uzyskają duże inwestycje z listy indykatywnej oraz inwestycje 

w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, które 

przyczynią się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych. 

Głównymi beneficjentami w ramach osi priorytetowej będą przede wszystkim jednostki samorządu 

terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji 

obowiązków własnych gmin. 
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Przewidywane efekty realizacji osi priorytetowej I: 

 Zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki, 

 Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych, 

 Zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej. 

Ze względu na niską konkurencyjność polskiej gospodarki, której wyrazem jest niski poziom PKB na 

mieszkańca w stosunku do średniego poziomu w UE, wszystkie województwa w Polsce w latach 2007-

2013 zostały zakwalifikowane do obszaru Celu Konwergencja polityki spójności UE. 

Cel Konwergencja ma obejmować państwa członkowskie i regiony opóźnione w rozwoju. Regionami, na 

których koncentruje się cel Konwergencja, są regiony, w których produkt krajowy brutto (PKB) na 

mieszkańca mierzony parytetem siły nabywczej wynosi mniej niż 75 % średniej wspólnotowej. Regiony 

poszkodowane przez efekt statystyczny związany z obniżeniem średniej wspólnotowej po rozszerzeniu 

Unii Europejskiej mają z tego powodu korzystać ze znacznego wsparcia przejściowego w celu 

zakończenia procesu ich konwergencji.  

Udzielanie tej pomocy ma zakończyć się w 2013 r. Państwa członkowskie, na których koncentruje się cel 

Konwergencja, w których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest niższy niż 90 % średniej 

wspólnotowej, mają korzystać z pomocy w ramach Funduszu Spójności. 

W prognozie wskaźnika PKB załączonej do „Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013” 

zakłada się, że wartość wskaźnika będzie przyjmowała tendencję zmienną.  

Tabela 3.1.2-1 Prognoza PKB w Polsce w latach 2011-2016 

PKB % 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4,0 4,0 3,7 3,9 4,0 3,7 

Źródło: Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski z dnia 19.07.2011 

Źródłem różnic międzyregionalnych PKB na mieszkańca w Polsce jest zróżnicowany poziom 

wydajności pracy, o której decyduje przede wszystkim struktura sektorowa poszczególnych regionów. W 

układzie sektorowym wydajność na 1 zatrudnionego w usługach, przemyśle i budownictwie jest 

wielokrotnie wyższa niż w rolnictwie (6-7 razy). 

Bardzo złożona jest sytuacja województwa śląskiego. Z jednej strony charakteryzuje się ono wciąż 

relatywnie wysokim poziomem PKB na mieszkańca i niską stopą bezrobocia, a z drugiej strony – jest 

największym obecnie w Europie skupiskiem przemysłów tradycyjnych, w tym górnictwa węgla 

kamiennego i hutnictwa. Rozpoczęta restrukturyzacja struktury gospodarczej regionu prowadzi jednakże 

do drastycznych redukcji zatrudnienia w zakładach dotychczas faworyzowanych i wywołuje ostre 

reakcje silnych związków zawodowych. 

Miasto Lędziny zgodnie z wizją rozwoju zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego będzie 

wchodziło w skład obszaru o zrównoważonym wyskalowaniu funkcji rozwoju cywilizacyjnego 

i gospodarczego, zrestrukturyzowanej gospodarce z dużą koncentracją sfery usług, zapewniających 

wysoką pozycję konkurencyjną regionu w skali globalnej oraz o dobrze rozwiniętych związkach 

z waloryzowanym otoczeniem miejskim i wiejskim. 

W stworzonym w grudniu 2000 r. Programie Aktywizacji Gminy Górniczej duży nacisk położono na 

zmiany mające na celu zróżnicowanie struktury zatrudnienia mieszkańców Lędzin i w konsekwencji 

zmianę ich wykształcenia, gdyż w dobie przemian ekonomicznych i gospodarczych i ówczesnej recesji 

branży górniczej istniało zagrożenie szybkiego wzrostu liczby bezrobotnych. Lędziny, bowiem, 

związane są od wielu lat z monokulturą górniczą i mieszkańcy miasta, o silnie zakorzenionej tradycji 

związani byli z kopalnią „Ziemowit”– kiedyś jedynym zakładem pracy na terenie miasta. 

Strategia za podstawowe kierunki zmian w Gminie Lędziny uważała: 

1) Stworzenie alternatywnych do górnictwa miejsc pracy i zwiększenie aktywności gospodarczej 

mieszkańców 

W ramach realizacji tego kierunku, którego celem jest uniezależnienie egzystencji mieszkańców od 

dużego pracodawcy, jakim jest kopalnia – określono dwa główne cele:  

 Przyciąganie inwestorów zewnętrznych 
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 Promowanie przedsiębiorczości lokalnej 

6) Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców do co najmniej średniego i pomoc 

w przebranżowieniu się górników 

W ramach realizacji tego kierunku zakładano, aby w związku z przekształceniami w przemyśle 

wydobywczym młodzież, która kończyła szkoły podstawowe na terenie Lędzin – kontynuowała 

naukę w liceum ogólnokształcącym oraz innych szkołach, które powstały po przekształceniu 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespół Szkół – m.in. Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa, 

Liceum Zawodowe, Liceum Ekonomiczne i Technikum Mechaniczno-Elektryczne (w tym i dla 

dorosłych). 

7) Stworzenie lepszych warunków życia mieszkańców i potencjalnych inwestorów 

W ramach realizacji tego kierunku, mając na celu dobro i podniesienie standardu życia 

mieszkańców Lędzin do głównych zadań z tym związanych zaliczono m.in.: 

 Budowę oczyszczalni ścieków – oczyszczalnię „Hołdunów” zrealizowano i jest eksploatowana 

od listopada 2003, 

 Koncepcję skanalizowania miasta – opracowano koncepcję kanalizacji Lędzin i zrealizowano 

kanalizację sanitarną w ul. Sobieskiego, XXV-lecia i Ratusz, 

 Drugostronne zasilanie w wodę – opracowano projekt techniczny zadania, 

 Wymianę istniejącej sieci wodociągowej będącej w złym stanie technicznym, 

 Modernizację głównych ulic miejskich, 

 Budowę nowych ulic do terenów projektowanych stref aktywności, 

 Utworzenie kompleksu wypoczynkowego pomiędzy ulicami Paderewskiego a Lędzińską, 

 Kompleksowe uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

3.1.3. Plan inwestycji gminnych 

W grudniu 2011 r. Rada Miasta Lędziny podjęła Uchwałę dotyczacą Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Lędziny na lata 2012 – 2019. Wykazana dotacja z RPO poparta jest podpisaną umową o 

dofinansowanie; na pozostałe inwestycje będą składane wnioski o dofinansowanie – w miarę 

ogłaszanych konkursów. 

Tabela 3.1.3-1 Wykaz obszarów planowanych inwestycji Gminy Lędziny w latach 2012 – 2019 

 
Nakłady do poniesienia [tys. zł] 

Nakłady 

całkowite 

Środki Budżetu 

Gminy 

Dotacja /RPO/ 

/EFRR/ 

Oświata 3 864    3 864   

Drogi i ulice 1 860  1 860   

Ochrona środowiska 12 195  12 195  0 

Pozostałe 8 010  5 710  2 300 

RAZEM 25 929  23 629  2 300  

Źródło: Wieloletni Program Inwestycyjny  

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” ujęte jest w Ochronie środowiska (8 500 

tys. zł).  

3.2. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe 

Generalnie należy stwierdzić, iż w ciągu ostatniej dekady zużycie wody w polskich miastach spadło 

z ponad 260 do 160, a nawet poniżej 100 litrów na mieszkańca dziennie i wciąż spada. Wielkości 

zużycia wody w małych, miejskich i wiejskich gminach są jeszcze mniejsze. Trend ten wywołany jest 

czynnikami ekonomicznymi i technicznymi. Do pierwszych zalicza się takie zmiany, jak wzrost cen 

i zmiany w sposobach naliczania opłat związane z instalacją indywidualnych wodomierzy 

w mieszkaniach, co motywuje mieszkańców do bardziej racjonalnego użytkowania zasobów. 
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Wcześniejsze pomiary zużycia wody obejmowały także wszystkie straty w sieciach; dzięki instalacji 

wodomierzy zarówno w mieszkaniach, jak i w budynku straty te nie są ujmowane w pomiarach zużycia 

wody, lecz stanowią część strat ogólnych.  

Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy dochodów mieszkańców Gminy przyjęto stosunkowo 

wysoki stopień ich zamożności. Sytuacja taka wpływa na wyższe niż w rejonach wiejskich zużycie 

jednostkowe wody w całym okresie objętym analizą, które docelowo zbliżać się będzie do wartości 

96 dm
3
/Mk/d.  

3.2.1. Bieżący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców 
indywidualnych 

Bieżące zapotrzebowanie na wodę. Na terenie Gminy Lędziny z wodociągów korzysta 100% 

mieszkańców. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich dzielnic w Gminie i wszyscy 

mieszkańcy mają możliwość korzystania z wodociągu. Administratorzy sieci posiadają zawarte umowy 

z wszystkimi odbiorcami wody.  

Popyt w zakresie sprzedaży wody dla gospodarstw domowych, na podstawie danych otrzymanych 

z Gminy oraz przedsiębiorstw zarządzających siecią wodociągową, kształtował się w latach 2003 – 2010, 

jak w poniższej tabeli. Na podstawie informacji o zużyciu wody przez gospodarstwa domowe oraz ilości 

mieszkańców posiadających dostęp do sieci wodociągowej obliczono jednostkowe zużycia wody 

w latach 2003 - 2010.  

Tabela 3.2.1–1 Ilość wody rozprowadzonej (sprzedanej) w Gminie Lędziny w latach 2003 – 2010 

Parametr 
Wartość [m

3
/rok] 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sprzedaż wody 

Woda dostarczona do indywidualnych 

 gospodarstw domowych 
479 171 462 620 441 929 448 589 480 029 483 405 493 163 485 882 

Jednostkowe zużycie wody 

Liczba mieszkańców w Gminie 15 946 16 000 16 026 16 006 16 021 16 020 16 037 16 086 

% zwodociągowania Gminy w  

odniesieniu do liczby mieszkańców 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Jednostkowe zużycie wody w l/Mk/d 82 79 75 76 82 83 84 83 

Źródło: RPWiK Tychy, KWK „Ziemowit” 

Generalnie jednostkowe zużycie wody w latach 2003-2005 ulegało spadkowi (o 11 % w stosunku do 

2002 roku) co jest zgodne z obserwowanym od kilku lat trendem ogólnokrajowym, w roku 2006 

zaobserwowano niewielki wzrost. W roku 2007 odnotowano jednostkowe zużycie wody na poziomie 

z roku 2003, zaś w następnych latach poziom zużycia wahał się i wynosił odpowiednio 83 l/Mk/d 

w 2008, 84 l/Mk/d w 2009 i 83 l/Mk/d w 2010 roku. 

W większości państw uprzemysłowionych jednostkowe zużycie wody przez mieszkańca wynosi około 

0,120÷0,175 m
3
/Mk/d. Współczynnik ten zależy od wyposażenia mieszkań w urządzenia sanitarne. 

Z wartości tej około 15% przypada na spłuczkę ustępową (WC), 45% na mycie i kąpiel, 25% na pranie 

i mycie naczyń, 15% na inne cele. Stosowanie nowoczesnych, wodooszczędnych urządzeń sanitarnych 

(spłuczki, baterie) i pralek powoduje znaczne oszczędności wody w gospodarstwach domowych. 

Zgodnie z tymi założeniami na zużycie wody, poza dostępem do wody i kanalizacji, decydujący wpływ 

ma stopień wyposażenia mieszkania w urządzenia sanitarne. 

Bieżące zapotrzebowanie na odbiór ścieków. W porównaniu z procentem zwodociągowania, wskaźnik 

skanalizowania Gminy jest znacznie niższy. Gospodarka ściekowa jest praktycznie nieuporządkowana, 

a stopień skanalizowania Gminy wynosi od 2004 roku około 50% z czego około 60% to podłączenia do 

sieci deszczowej (patrz punkt 2.3).  

Dostępne informacje historyczne przedstawiono w poniższej tabeli. Za rok 2003 brak jest wystarczającej 

do zaprezentowania ilości danych, gdyż eksploatator oczyszczalni Hołdunów nie potrafił określić 

wartości (obiekt był w okresie rozruchu), a spółka Delta przejęła eksploatację od KWK „Ziemowit”. 
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Tabela 3.2.1–2 Dane historyczne dotyczące ilości ścieków odebranych w Gminie Lędziny w latach 2004 – 

2010 

Parametr 
Wartość [m

3
/rok] 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Odbiór ścieków 

Ścieki odbierane z gospodarstw 

domowych 
187 401 232 039 224 165 225 638  238 809 238 211 252 897 

Ścieki dowożone wozami 

asenizacyjnymi 
4 937 8 797 11 587 10 650 12 677 11 985 15 196 

RAZEM 192 338 240 836 235 751 236 288 251 486 250 196 268 093 

Jednostkowa produkcja ścieków 

Liczba mieszkańców w Gminie 16 000 16 026 16 006 16 021 16 020 16 037 16 086 

% mieszkańców posiadających 

dostęp 

do sieci kanalizacyjnej 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Liczba mieszkańców posiadających  

dostęp do sieci kanalizacyjnej 
8 002 8 046 8 035 8 043 8 042 8 051 8 075 

Jednostkowa produkcja 

 ścieków w m
3
/Mk/d* 

0,064 0,079 0,076 0,077 0,081 0,081 0,086 

Bieżące zapotrzebowanie na odbiór ścieków 

Ilość osób zgłaszających 

zapotrzebowanie na odbiór ścieków 
16 000 16 026 16 006 16 021 16 020 16 037 16 086 

Ilość ścieków wytwarzana 

przez mieszkańców m
3
/rok 

374 707 462 198 446 543 449 451 475 717 474 499 503 790 

* liczona bez uwzględnienia ilości ścieków dowożonych, ponieważ jest to łaczna ilość z gospodarstw domowych i drobnego 

przemysłu i usług  

Źródło: „Delta”,PGK Partner 

Przyjmując liczbę mieszkańców w Gminie jako 16 tys. osób, obecnie niedobór w zakresie usług 

kanalizacyjnych obejmuje około 50% jej mieszkańców, tj. blisko 8,0 tys. osób oraz blisko 5,0 tys. osób 

podłączonych obecnie do kanalizacji deszczowej. Łączny niedobór wynosi około 81%. 

3.2.2. Prognozy jakościowe i ilościowe zapotrzebowania na usługi 

3.2.2.1. Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych 

Prognozę liczby ludności w Gminie Lędziny do roku 2037 przygotowano na podstawie trendu 

demograficznego obserwowanego w powiecie bieruńsko-lędzińskim oraz w Gminie, gdzie punktem 

wyjścia były dane rzeczywiste z Gminy z lat 2003 – 2010. 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ilość mieszkańców 15 946 16 000 16 026 16 006 16 021 16 020 16 037 1 686 

Gminę Lędziny cechuje stosunkowo duży dodatni przyrost naturalny, co ma przełożenie na lekką 

tendencję wzrostową ilości mieszkańców, dlatego wykorzystano prognozę dla powiatu wg GUS, która 

zakłada podobny, niewielki wzrost liczby ludności. 

Tabela 3.2.2.1-1 Prognoza liczby ludności dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego i Gminy Lędziny dla lat 2011 - 

2037 

Rok 
Powiat 

bieruńsko- lędziński
*
 

Gmina 

Lędziny 
Rok 

Powiat 

bieruńsko- lędziński
*
 

Gmina 

Lędziny 

2011 56 261 16 101 2025 57 380 16 420 

2012 56 305 16 114 2026 57 321 16 404 

2013 56 433 16 151 2027 57 237 16 380 

2014 56 548 16 184 2028 57 208 16 372 

2015 56 649 16 213 2029 57 087 16 337 

2016 56 716 16 231 2030 56 956 16 299 

2017 56 868 16 275 2031 56 945 16 296 
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Rok 
Powiat 

bieruńsko- lędziński
*
 

Gmina 

Lędziny 
Rok 

Powiat 

bieruńsko- lędziński
*
 

Gmina 

Lędziny 

2018 57 014 16 317 2032 56 930 16 292 

2019 57 091 16 339 2033 56 925 16 291 

2020 57 222 16 377 2034 56 915 16 288 

2021 57 290 16 396 2035 56 900 16 284 

2022 57 343 16 411 2036 56 880 16 278 

2023 57 364 16 417 2037 56 881 16 278 

2024 57 323 16 405 - - - 

* - prognozowana liczba mieszkańców Gminy Lędziny dla analizowanego okresu została oszacowana jako procentowa 

wartość prognozowanej liczby mieszkańców Powiatu 

Źródło: Dane dla Powiatu – GUS, szacunki własne 

Prognoza od roku 2011 uwzględnia następujące założenia: 

 liczba ludności w Lędzinach będzie stale rosnąć, aż do roku 2023, kiedy populacja wzrośnie o blisko 

2,1% w stosunku do liczby mieszkańców z roku 2010.  

 Od roku 2024 do 2030 prognozowany jest spadek liczby ludności w tempie nieznacznie wolniejszym 

niż uprzednie tempo wzrostu, a od roku 2031 zakłada się mniej więcej stałą liczbę ludności 

w Gminie. 

Na dalszy rozwój Gminy Lędziny będą miały wpływ następujące czynniki: 

 wydłużający się okres życia oraz ruch „wędrówkowy” - obszar ten charakteryzuje dodatnie saldo 

migracji i niewielki przyrost liczby ludności na terenie Gminy, 

 liczbę zgonów i emigracji będzie równoważyć liczba urodzeń – w okres rozrodczy weszło pokolenie 

wyżu demograficznego z lat 80-tych ubiegłego wieku, 

 czynnikiem zatrzymującym ludzi w mieście będzie rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

spowodowany ogólnym rozwojem gospodarczym kraju jak również powrotem osób obecnie 

przebywających za granicą, którzy będą inwestować zarobione pieniądze w kraju, 

 obserwowana ostatnio tendencja powrotów ludzi starszych, głównie z Niemiec, do miejsc ich 

urodzenia na terenie Górnego Śląska. 

3.2.2.2. Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat 

Analizę zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat za wodę i ścieki oszacowano na podstawie dochodu 

do dyspozycji. Cenę brutto za wodę i ścieki w latach 2004-2010 przyjęto na podstawie stawek 

obowiązujących w Gminie Lędziny (zgodnie z uchwałami Rady Gminy). Analiza zdolności 

mieszkańców do ponoszenia opłat za wodę i ścieki w latach 2004-2010 przedstawiona została w 

poniższej tabeli: 

Tabela 3.2.2.2-1 Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat za wodę i ścieki w latach 2004-2010 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

A. 
Przeciętny miesięczny dochód do 

dyspozycji w Gminie Lędziny 
zł/os 726,22 748,07 766,93 809,03 863,19 902,47 932,70 

B. Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat 

1. 

Średnioroczna stawka opłat za 

wodę dostarczaną mieszkańcom 

(z VAT)  

zł/m3 4,40 5,35 5,51 5,67 5,75 6,39 6,93 

2. 
Średnioroczna stawka opłat za 

odbiór ścieków (z VAT)  
zł/m3 4,24 4,39 4,39 5,66 6,09 3,65 3,65 

3. Suma stawek  8,64 9,74 9,90 11,33 11,84 10,04 10,58 

4. Zużycie miesięczne wody na osobę m3/os/m-c 2,41 2,30 2,34 2,49 2,51 2,56 2,52 

5. Produkcja miesięczna ścieków m3/os/m-c 1,95 2,40 2,32 2,34 2,65 2,47 2,61 

6. 
Opłata za wodę i ścieki na osobę 

na miesiąc 
zł/os/m-c 18,88 22,84 23,07 27,36 30,59 25,37 26,98 

7. 

Udział opłat za wodę i ścieki w 

stosunku do dochodu do 

dyspozycji 

% 2,6% 3,1% 3,0% 3,4% 3,5% 2,8% 2,9% 

Źródło: Analizy własne na podstawie prognoz demograficznych 
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Udział opłat za wodę i ścieki w latach 2004-2010 ukształtował się na poziomie od 2,6% do 3,5% 

dochodu do dyspozycji. W latach 2009-2010 udział opłat zmalał, gdyż w latach tych uwzględniono 

dopłaty z Gminy Lędziny do opłat za ścieki. Analiza obciążenia mieszkańców w latach 2004-2010 

wskazuje, że w Gminie Lędziny obciążenia mieszkańców z tytułu opłat za dostarczanie wody i odbiór 

ścieków rosły do 2008 roku, a od 2009 roku malały ze względu na uchwalenie dopłat z Gminy za ścieki 

dostarczane od mieszkańców. 

Ze względu na zastosowaną metodologię określania dochodu do dyspozycji (metoda zgodna 

z „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-

2013” zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 15 stycznia 2009 roku), w niniejszym 

studium przyjęto, że poziom obciążenia mieszkańców nie powinien przekraczać 3,0% dochodu do 

dyspozycji. Jednak ze względu na fakt, że w 2008 roku opłaty osiągnęły poziom 3,5% dochodu do 

dyspozycji, w analizach finansowych do niniejszego studium przyjęto, iż jest to maksymalny społecznie 

akceptowalny poziom (wartość taką przyjęto w analizie luki finansowej, po obliczenia poziomu 

dofinansowania projektu z Funduszu Spójności).  

3.2.2.3. Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych z uwzględnieniem 
cenowej i dochodowej elastyczności popytu 

Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich dzielnic w Gminie i wszyscy mieszkańcy mają 

możliwość korzystania z wodociągu. W związku z tym, nie będą realizowane żadne inwestycje związane 

z rozbudową sieci. Obecnie z wodociągu korzysta 100% mieszkańców, co zostało przyjęte w analizach.  

W zakresie usług polegających na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków planowana rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej powinna sprawić, iż kanalizacja zbiorcza będzie docierała wszędzie tam, gdzie jest to 

technicznie i ekonomicznie uzasadnione
6
 zgodnie z analizą przeprowadzoną w rozdziale 3.  

Prognozowaną liczbę osób zgłaszających popyt na wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków 

przedstawiono poniżej. Ponieważ Gmina jest całkowicie zwodociagowana jest to jednocześnie liczba 

ludności korzystającej w wodociągu. 

Tabela 3.2.2.3–1 Prognoza liczby ludności zgłaszającej popyt na korzystanie z wodociągu oraz z systemu 

oczyszczania ścieków w wybranych latach  

Liczba osób zgłaszająca popyt na usługi 

wodno-ściekowe 

2011 2013 2015 2020 

16 101 16 151 16 213 16 377 

Źródło: Analizy własne na podstawie prognoz demograficznych 

Szczegółowa tabela zawierająca prognozowaną liczbę mieszkańców korzystających z wodociągu 

i z kanalizacji do roku 2037 na terenie Gminy Lędziny znajduje się w bilansie wody i ścieków – 

załącznik nr 2 (tabela 2.1). 

Na ilość pobieranej wody/produkowanych ścieków wpływ mają następujące czynniki: 

 jednostkowe zużycie wody przez mieszkańca oraz produkcja ścieków, 

 prognozy demograficzne, 

 planowane inwestycje. 

Na wykresie 3.2.2.3-1 przedstawiono prognozowane jednostkowe zużycie wody oraz jednostkową 

produkcję ścieków przez mieszkańca miasta Lędziny w latach 2007 – 2037. Wykres przygotowano 

w oparciu o zebrane, przeanalizowane i zweryfikowane dane, wieloletnie doświadczenie oraz 

o informacje z innych projektów prowadzonych przez konsultantów. 

Krzywa wody i ścieków została sporządzona w oparciu o następujące założenia: 

 przyjęto, że wskutek działań inwestycyjnych w ramach niniejszego projektu oraz działań operatora 

docelowo na terenie Lędzin powstanie szczelna sieć kanalizacyjna, a tym samym wyeliminowane 

                                                      

6 Patrz Dyrektywa 91/271 EEC 
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zostaną niekontrolowane dopływy wód deszczowych i infiltracyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Prace modernizacyjne na istniejącej sieci będą prowadzone systematycznie.  

 do roku 2028 utrzymywać się będzie dotychczasowy stosunek jednostkowego zużycia wody do 

jednostkowej produkcji ścieków na poziomie 1:0,99, docelowo (w roku 2029) dla mieszkańców 

produkcja ścieków będzie równa zużyciu wody; 

 na podstawie danych z lat 2003-2010 otrzymanych od operatorów zaopatrujących Gminę w wodę, 

oszacowano średnie wyjściowe zużycie wody; 

 zakładany poziom jednostkowej produkcji ścieków - 96 l/M/d osiągnięty zostanie w 2031 roku. 

W związku z przygotowywaniem się Gminy do rozpoczęcia realizacji niniejszego projektu i związanym 

z nią przewidywanym systematycznym wzrostem cen wody/ścieków, w początkowym okresie (2011-

2017) przewiduje się tendencję spadkową jednostkowej produkcji ścieków (zużycia wody), a od roku 

2018, powolny, systematyczny wzrost analizowanych wielkości. Zjawisko to spowodowane będzie 

wyrównywaniem różnic pomiędzy jednostkową produkcją ścieków w zlewniach obu oczyszczalni, 

pojawieniem się w wyniku realizacji inwestycji zwiększonych kosztów eksploatacji (np. amortyzacji). 

Stabilizację produkcji ścieków (zużycia wody) założono w roku 2031, kiedy to osiągnie stałą wartość 

i aż do końca analizowanego okresu (2037rok) utrzymywać się będzie na poziomie 96 l/Mk/d. Stałą 

wartość jednostkowego zużycia wody od 2031 roku uzasadnia się ustabilizowaniem wysokości 

czynników kosztotwórczych.  

Wykres 3.2.2.3–1 Obecne i prognozowane zużycie wody/produkcja ścieków dla Gminy Lędziny w latach 

2004-2037 przypadająca na jednego mieszkańca  
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Na podstawie krzywej obliczono prognozowaną wartość produkcji ścieków przez mieszkańców objętych 

systemem kanalizacyjnym (i wodociągowym) wybudowanym do końca roku 2015. Wartości obliczeń 

przedstawiono w bilansach wody i ścieków – załącznik nr 2. Obrazują one zmiany w całkowitej 

produkcji ścieków w poszczególnych latach przez mieszkańców, spowodowane: 

 zwiększeniem liczby osób posiadających dostęp do kanalizacji wskutek realizacji przedsięwzięcia, 

 zmianami w jednostkowej produkcji ścieków (zużyciu wody), 

 zmianami demograficznymi.  

Od 2011 roku do 2014 roku przewiduje się znaczący spadek ilości ścieków w systemie, który jest 

spowodowany ograniczeniem zużycia ilości wody. Mniej więcej od roku 2014 następować będzie z kolei 

powolne zwiększanie ilości ścieków, co wynikać będzie głównie ze wzrostu ilości kanalizacji oraz 

podłączeniem nowych mieszkańców, zmian zużycia jednostkowego wody oraz zmian demograficznych. 
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Elastyczność cenowa i dochodowa popytu 

Analizę elastyczności popytu na wodę i ścieki w Gminie Lędziny obliczono biorąc pod uwagę 

następujące założenia: 

 jednostkowe zużycie wody oszacowano na podstawie danych RPWiK w Tychach dotyczących 

wielkości sprzedaży wody [w m
3
], którą podzielono przez ilość obsługiwanych mieszkańców, 

 większość mieszkańców rozlicza się na podstawie zużycia wody, więc dla celów analizy przyjęto, 

że: JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE WODY = JEDNOSTKOWA PRODUKCJA ŚCIEKÓW, 

 cenę za wodę i ścieki przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Gminy, 

 analizę przeprowadzono, biorąc pod uwagę ceny realne (skorygowane o wskaźnik inflacji), 

 wzrost dochodów obliczono na podstawie „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych 

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013” zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego 

dnia 15 stycznia 2009 roku. 

Elastyczność popytu w latach 2003-2010 przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 3.2.2.3-2 Elastyczność cenowo - dochodowa popytu na lata 2003 – 2010 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Realna cena za wodę zł/m
3
 3,75 4,25 5,24 5,46 5,53 5,52 6,17 6,77 

2. Realna cena za ścieki zł/m
3
 3,37 4,10 4,30 4,35 5,52 5,84 3,53 3,56 

3. Razem opłaty zł/m
3
 7,12 8,35 9,54 9,80 11,05 11,36 9,70 10,33 

4. Popyt (jednostkowe zużycie wody) m
3
/os/d 0,082 0,079 0,076 0,077 0,082 0,083 0,084 0,083 

5. % wzrost ceny    - 17,2% 14,3% 2,7% 12,8% 2,8% -14,6% 6,5% 

6. % wzrost dochodu   1,5% 3,7% 3,0% 2,5% 5,5% 6,7% 4,6% 3,4% 

7. Wpływ zmiany ceny na wielkość popytu    - -3,6% -4,8% 1,5% 6,6% 0,8% 3,8% -1,6% 

8. 

Wpływ zmiany dochodu na poziom 

popytu   0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 

9. Zmiana popytu    - -3,4% -4,6% 1,6% 6,9% 1,1% 4,1% -1,5% 

10. 

Elastyczność cenowo-dochodowa 

popytu    - -0,16 -0,27 0,31 0,38 0,12 -0,40 -0,15 

Źródło: opracowanie własne  

W latach 2004 - 2008 miały miejsce podwyżki cen, odpowiednio o 17,2%, 14,3%, 2,7%, 12,8% i 2,8%, 

w roku 2009 ceny spadły o 14,6% (spadek ten spowodowany jest wprowadzeniem dopłat dla 

gospodarstw domowych do cen za ścieki), a w roku 2010 wzrosły o 6,5%. Podwyżkom towarzyszyły 

zmiany popytu: spadek o o 3,4% w roku 2004 oraz o 4,6% w roku 2005, natomiast w roku 2006 wzrost o 

1,6% oraz w roku 2007 wzrost o 6,9%, w roku 2008 wzrost o 1,1%, w roku 2009 wzrost o 4,1%, w roku 

2010 spadek o 1,5%. 

Elastyczność cenowo - dochodowa w latach 2004 - 2010 przyjmowała wartości odpowiednio (-0,16), 

(-0,27), 0,31, 0,38, 0,12, (-0,40) i (-0,15).  

Z obliczeń wynika, że na podstawie powyższych danych trudno jest określić charakterystykę 

elastyczności popytu, gdyż reaguje on na zmianę ceny niejednolicie lub niezgodnie z zasadami 

elastyczności popytu (wzrostowi cen towarzyszy wzrost popytu lub relatywnie małemu wzrostowi cen 

towarzyszy duży spadek popytu). Dodatkowo podkreślić należy, że aktualne zużycie jednostkowe w 

Gminie kształtuje się na niskim poziomie, co powoduje brak możliwości uwzględnienia elastyczności 

popytu w prognozach.  

Zgodnie z literaturą7 zakłada się, że elastyczność dochodowa na wodę i ścieki w krajach europejskich 

kształtuje się na poziomie Ey = 0,1; natomiast elastyczność cenowa osiąga wartość Ep = -0,2. Jednakże 

                                                      

7 J.Berbeka, K.Berbeka: Analiza wpływu kosztów wdrożenia wymagań wybranych środowiskowych dyrektyw Unii 

Europejskiej na wydatki gospodarstw domowych w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa 2003 
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w związku z tym, że Polska jest w okresie wdrażania dyrektyw UE oraz kształtowania się świadomości 

ekologicznej i racjonalizacji zachowań społecznych, przyjęcie do obliczeń wskaźników uzyskiwanych 

w krajach Europejskich nie jest adekwatne. 

Założono, że w okresie realizacji inwestycji jednostkowe zużycie wody i produkcja ścieków będzie 

ulegało zmniejszeniu w związku ze wzrostem cen za wodę i ścieki. W następnych latach zakłada się, 

iż wielkości te będą wzrastały, by następnie ustabilizować się na poziomie 96 l/Mk/d. Sytuacja taka 

będzie wynikiem: 

 poprawy standardu życia (brak ograniczeń związanych z możliwością przepełnienia się zbiorników 

bezodpływowych, zwiększenie wyposażenia mieszkań w łazienki), 

 wzrostu dochodów ludności - zamożności społeczeństwa, 

 zmiany preferencji konsumentów. 

3.3. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł 

W analizie popytu nie uwzględniono gospodarki wodami dołowymi, ponieważ nie są one odprowadzane 

do miejskiego systemu kanalizacyjnego. 

3.3.1. Bieżący popyt 

Zapotrzebowanie na wodę oraz produkcja ścieków w zakładach przemysłowych zależą od wielkości 

zatrudnienia oraz od rodzaju i wielkości produkcji.  

Lędziny są dynamicznie rozwijającą się gminą, dzięki otwartości na inwestowanie we wszystkich 

dziedzinach działalności zarówno gospodarczej, jak i oświatowej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.  

Spośród zakładów przemysłowych, dominującą rolę odgrywa Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit”, 

zatrudniająca największą liczbę mieszkańców Gminy. Jednak w miarę upływu czasu ulega zmianie 

proporcja osób zatrudnionych w górnictwie na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących 

działalność na własny rachunek. Ogółem w Lędzinach działa około 650 samodzielnych podmiotów 

gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową. 

Swoje inwestycje ulokowały tutaj także firmy liczące się na rynku krajowym i międzynarodowym, jak 

np.: koncern naftowy „Orlen”, niemiecka firma zajmująca się kruszywami budowlanymi „Dyckerhoff” 

sieci Tesco i Netto czy firma „Carrefour”. 

Na terenie Gminy Lędziny obowiązuje jednakowa taryfa opłat za wodę i ścieki dla gospodarstw 

domowych i podmiotów gospodarczych (z uwzględnieniem podmiotów przemysłowych).  

Zaopatrzenie w wodę. Na terenie Gminy Lędziny woda dla przemysłu oraz drobnego przemysłu, handlu 

i usług dostarczana jest generalnie z dwóch źródeł – ujęcia KWK „Ziemowit” oraz RPWiK Tychy. 

Z własnego ujęcia wody korzysta samodzielnie jedynie firma „Dyckerhoff”, która pobiera bezzwrotnie 

wodę do celów technologiczno-produkcyjnych. Ujęcie firmy „Dyckerhoff” zostało uruchomione w 2004 

roku i nie udało się ustalić aktualnie ilości pobieranej z niego wody. 

Kopalnia Węgla Kamiennego, zużywa wodę na cele własne – przede wszystkim na potrzeby socjalno 

bytowe załogi oraz prowadzi sprzedaż dla innych podmiotów, w tym drobnego przemysłu. Znaczący 

spadek zużycia własnego wody 2005 r. wynika z wprowadzenia w tym roku opomiarowania kopalni. 

Ilość zużywanej wody przez kopalnię oraz dostarczanej do innych podmiotów w ostatnich latach 

przedstawiono poniżej. 

Tabela 3.3.1-1 Zużycie wody przez przemysł oraz drobny przemysł, handel i usługi w Gminie Lędziny 

w latach 2004-2010 

Rodzaj podmiotu 
Ilość wody w m3/rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zużycie własne KWK „Ziemowit” 1 817 000 831 070 653 596 680 778 690 134 647 890 689 100 

Ilość wody dostarczana dla 

drobnego przemysłu, handlu 

i usług 

121 979 96 060 100 027 84 516 91 426 86 419 85 413 

Źródło: KWK „Ziemowit”, RPWiK Tychy 
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Do roku 2004 woda dostarczana dla KWK Ziemowit była rozliczana ryczałtem, w roku 2005 

zainstalowano liczniki wody na część punktów, do których dostarczana jest woda pitna. Wartość zużycia 

wody przez przemysł, handel i usługi w odniesieniu do całkowitej ilości wody sprzedanej w Gminie 

stanowiła około 7%, a łącznie ze zużyciem wody przez KWK Ziemowit stanowi to około 70%.  

Produkcja ścieków. Zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

24 lipca 2006 r. 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. Nr 137, poz. 

984) każdy zakład produkujący ścieki przemysłowe musi mieć uregulowaną gospodarkę ściekową 

(między innymi własne podczyszczalnie lub oczyszczalnie ścieków). W trakcie wykonywania analiz nie 

zidentyfikowano na terenie Gminy Lędziny żadnych zakładów posiadających własne oczyszczalnie 

ścieków. Ścieki odprowadzane z zakładów do kanalizacji nie odbiegają swym charakterem od ścieków 

socjalno-bytowych.  

Tabela 3.3.1-2 Ilość ścieków odbieranych od podmiotów gospodarczych w latach 2004-2010 

Wyszczególnienie  
Produkcja ścieków [m

3
/rok] 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ilość ścieków dostarczana przez  

drobny przemysł, handel i usługi 
37 765 36 539 34 338 33 347 34 068 33 633 33 315 

Ilość ścieków dostarczana przez 

przemysł – KWK Ziemowit 
550 000 502 676 590 375 559 052 517 211 375 624 395 745 

Razem 587 765 539 215 624 713 592 399 551 278 409 257 429 060 

Niezaspokojony popyt na odbiór 

ścieków 
65 917 45 112 50 685 38 492 43 644 39 823 39 287 

Źródło: PGK Partner Sp. z o.o.  

W roku 2006 r. opomiarowano zrzut ścieków z terenu Kopalni do oczyszczalni Ziemowit, w związku 

z tym ilości ścieków zrzucanych przez KWK „Ziemowit” w 2006 r. wynoszą: 

 do 20.03.2006 r. tj. do momentu przejęcia oczyszczalni przez miasto 2 000 m
3
/d – ryczałt, 

 od 20.03.2006 r. do 30.06.2006 r. – 1 600 m
3
/d – ryczałt, 

 od 01.07.2006 r. wg wskazania licznika, średnio z trzech miesięcy 1 520 m
3
/d z tendencją spadkową 

(1 360 m
3
/d we wrześniu). 

W powyższych danych widać wyraźnie tendencję spadkową, a opomiarowanie wszystkich punktów 

zrzutu ścieków powinno jeszcze bardziej urealnić dane podawane do tej pory przez KWK Ziemowit. 

W stosunku do pobieranej wody ilość ścieków dostarczana przez jednostki handlowo-usługowe i drobny 

przemysł wynosi około 40%, a dla KWK Ziemowit stosunek ten waha się od 80 do 90%. Produkcja 

ścieków przez drobny przemysł w skali całej Gminy wynosi maksymalnie 85% pobieranej wody, 

ponieważ część wody zyżywana jest bezzwrotnie np. w zakładach przetwórstwa ryb do zalew i marynat.  

3.3.2. Przyszły popyt 

W prognozowanym okresie bardzo trudne jest przewidywanie rozwoju sektora przemysłowego na terenie 

Gminy.  

Zgodnie z tendencją obserwowaną w powiecie jak i w Gminie, główną grupę nowych podmiotów 

gospodarczych stanowią małe przedsiębiorstwa lokalne, często rodzinne, w których zatrudnienie nie 

przekracza 10 osób. Wpływają one stymulująco na rozwój gospodarczy Gminy lecz nie tworzą sektora 

gospodarki o dużej wodochłonności.  

Eksploatacja pokładów węgla w KWK „Ziemowit” odbywa się na podstawie koncesji wydanej do roku 

2020. Udokumentowane zasoby geologiczne wynoszą 973 960 tys. Mg, a przemysłowe 316 787 tys. Mg. 

Zgodnie z Planem Ruchu - część szczegółowa na lata 2002-2004 - zdolność produkcyjna koplani 

kształtuje się na poziomie 20 Mg/d. Obecny trend rozwoju górnictwa węgla kamiennego pozwala na 

prognozowanie stałego zapotrzebowania na dostawy wody i odbiór ścieków z kopalni. 
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Tabela 3.3.2-1 Udokumentowane zasoby węgla kamiennego dla KWK Ziemowit 

L.p. Nazwa złoża Stan zagospodarowania 

Zasoby 

geologiczne 

bilansowe  

[tys. Mg] 

Zasoby 

przemysłowe 

[tys. Mg] 

Wydobycie 

[tys. Mg] 

1. Ziemowit Złoże eksploatowane 973 960 313 787 4 382 

2. Lędziny 
Złoże o zasobach 

rozpoznanych szczegółowo 
140 586 - - 

Źródło: KWK Ziemowit 

Z powyższych przyczyn w analizach popytu tak dla zużycia wody jak i produkcji ścieków przez 

jednostki handlowo-usługowe i drobny przemysł przyjęto umiarkowany 6% wzrost ilości do roku 2037.  

Woda. Dla lat 2008 – 2037 założono, że zapotrzebowanie na wodę zgłaszane przez KWK „Ziemowit” 

będzie stabilne i będzie wynosiło około 675 tys. m
3
/rok – wielkość oszacowano w oparciu o pobór wody 

zinwentaryzowany na podstawie liczników w latach 2006 - 2010. Wg danych kopalni, zakład nie 

przewiduje większych zmian zużycia wody do celów własnych. Należy podkreślić, że woda ta będzie 

pobierana z ujęcia własnego kopalni. Zapotrzebowanie grupy tzw. „pozostałych odbiorców wody”, 

w której skład wchodzą jednostki handlowo-usługowe i drobny przemysł przedstawiono w tabeli.  

Tabela 3.3.2-2 Prognozowane zużycie wody w Lędzinach przez KWK „Ziemowit” oraz drobny przemysł, 

handel i usługi w latach 2011-2015 

 Ilość wody [m
3
/rok] 

2011 2012 2013 2014 2015 

KWK „Ziemowit” 675 708 675 708 675 708 675 708 675 708 

Woda dostarczana do drobnego 

przemysłu, handlu i usług  
85 456 85 499 85 542 85 628 85 714 

Razem 761 164 761 207 761 250 761 336 761 422 

Źródło: Analizy własne 

Ścieki. W początkowym okresie założono wzrost produkcji ścieków w grupie obejmującej podmioty 

gospodarcze, drobny przemysł, usługi. Na wzrost produkcji ścieków, będzie miało wpływ podłączanie 

do nowobudowanej kanalizacji placówek związanych z ww. grupą.  

Tabela 3.3.2-3 Prognozowana wielkość produkcji ścieków w Lędzinach przez KWK „Ziemowit” oraz 

drobny przemysł, handel i usługi w latach 2011-2015 

 Ilość ścieków [m
3
/rok] 

2011 2012 2013 2014 2015 

KWK „Ziemowit” 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Ścieki dostarczane przez drobny 

przemysł, handel i usługi  
33 328 33 345 38 494 54 802 66 857 

Razem 433 328 433 345 438 494 454 802 466 857 

Źródło: Analizy własne 

Ilość ścieków pochodzących z KWK „Ziemowit” w całym analizowanym okresie przyjęto na stałym 

poziomie wynoszącym 400 tys. m
3
/rok. Ilość ta została określona przez KWK z uwzględnieniem ich 

planów wydobywczych oraz „Kompleksowym programie gospodarki zasobami wód dołowych słodkich, 

produkcji wody uzdatnionej do celów socjalno-bytowych oraz nadzoru nad zrzutem ścieków”. Program 

zakłada uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i opomiarowanie sumarycznego zrzutu ścieków 

odprowadzanych z terenu Zakładu głównego do oczyszczalni „Ziemowit”.  

Zakłada się, że stosunek produkowanych ścieków do pobieranej wody w grupie drobnego przemysłu, 

handlu i usług nie przekroczy 85%, ze względu na fakt bezzwrotnego wykorzystywania części wody.  
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3.4. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej 
i sektor usługowy 

3.4.1. Bieżący popyt 

Ze względu na charakter oraz położenie, w Gminie wykształciły się typowe usługi społeczne. 

Lokalizacja w Gminie kopalni, kilku innych większych zakładów oraz rozbudowana sieć dróg 

spowodowała powstanie jednostek użyteczności publicznej, placówek usługowych i innych. 

Ilość wody pobierana przez tą grupę stanowi około 1% całkowitej ilości wody zyżywanej w Gminie. 

Zużycie wody oraz ilość ścieków odprowadzaną do kanalizacji przez jednostki użyteczności publicznej 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 3.4.1-1 Ilość pobieranej wody i odprowadzanych ścieków przez jednostki użyteczności publicznej 

w latach 2004-2010 

Wyszczególnienie  
Wielkość zużycia [m

3
/rok] 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zużycie wody 13 907 13 937 13 965 13 694 14 018 14 150 14 330 

Odbiór ścieków 8 399 10 993 11 097 12 746 12 655 12 610 13 705 

Niezaspokojony popyt na 

odbiór ścieków 
5 508 2 944 2 868 948 1363 1540 626 

Źródło: PGK Partner Sp. z o.o., KWK „Ziemowit”, RPWiK Tychy, szacunki własne 

Z powyższej tabeli wynika, że bieżący poziom skanalizowania Gminy zapewnia jedynie odbiór około 

90% wytwarzanych w tym sektorze ścieków. 

3.4.2. Przyszły popyt 

Obecny charakter Gminy oraz prognozy jej rozwoju przewidują umiarkowany wzrost znaczenia sektora 

usług i jednostek użyteczności publicznej, który będzie przekładał się bezpośrednio na zapotrzebowanie 

na usługi związane z gospodarką wodno-ściekową.  

Dla lat 2011 – 2037 założono, że zapotrzebowanie na wodę zgłaszane przez analizowaną grupę 

odbiorców w Gminie Lędziny będzie charakteryzowało się niewielkim 6% wzrostem w stosunku do roku 

2010.  

Tabela 3.4.2-1 Prognozowana wielkość zużycia wody oraz produkcji ścieków w Lędzinach przez jednostki 

użyteczności publicznej w latach 2009-2015 

Wyszczególnienie 
Wielkość zużycia [m

3
/rok] 

2011 2012 2013 2014 2015 

Popyt na wodę i odprowadzenie ścieków 

zgłaszany przez jednostki użyteczności 

publicznej 

14 337 14 344 14 351 14 365 14 379 

Źródło: Analizy własne 

Jak dotychczas założono że popyt na wodę oraz odprowadzenie ścieków w tym sektorze będą sobie 

równe. 

3.5. Bieżący i przyszły popyt łącznie 

3.5.1. Bieżący popyt łącznie 

Woda. Biorąc pod uwagę całkowite zużycie wody na terenie Gminy Lędziny obliczone na podstawie 

dostępnych danych, łączny bieżący popyt w 2010 roku szacuje się na około 1 275 tys. m
3
. Wielkość ta 

zawiera również pobór wody przez kopalnię z własnego ujęcia w wysokości 689 tys. m
3
. 
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Ponieważ Gmina zwodociągowania jest w 100% popyt na wodę jest całkowicie zaspokojony. 

Przedsiębiorstwa dostarczające wodę są w stanie zapewnić jej dostawę na zgłaszanym poziomie 

zapotrzebowania. 

Szczegółowe informacje na temat wielkości i rozdziału konsumpcji wody w latach 2004 - 2010 

w Gminie przedstawiono w tabeli 2.2.2-1. 

Ścieki. Biorąc pod uwagę całkowite zużycie wody oraz fakt, iż część wody z przemysłu oraz drobnego 

przemysłu, handlu i usług wykorzystywana jest bezzwrotnie, szacowana produkcja ścieków łącznie 

w Gminie w 2010 r. wyniosła około 986,5 tys. m
3
. 

Stopień skanalizowania Gminy zapewnia obsługę około 50% zgłaszanego popytu na odbiór ścieków, 

przy czym największe niedobory występują w obsłudze gospodarstw domowych. 

Dostępne, historyczne informacje na temat wielkości i rozdziału produkcji ścieków w latach 2004 - 2010 

w Gminie przedstawiono w tabeli 2.2.2-2. 

3.5.2. Przyszły popyt łącznie 

Prognoza popytu na pobór wody i odbiór ścieków do roku 2037 została opracowana na podstawie 

uzyskanych danych historycznych i odniesiona do wszystkich grup odbiorców w Gminie. Została ona 

oparta o następujące założenia: 

 liczba mieszkańców Gminy została oszacowana w oparciu o trend przedstawiony w prognozie 

demograficznej sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny, przy uwzględnieniu danych 

rzeczywistych z Gminy za lata 2003 – 2010; 

 jednostkowe zużycie wody i produkcja ścieków w gospodarstwach domowych będą w najbliższych 

latach zgodne z trendami opisanymi w punkcie rozdziale 3.2.2.3; 

 woda pobierana na cele własne przez KWK „Ziemowit” oraz ilość odprowadzanych ścieków będą 

utrzymywać się stałym poziomie, przy czym stosunek wody do ścieków będzie wynosić 1:0,9; 

 ilość wody zużywanej przez jednostki handlowo-usługowe, drobny przemysł, podmioty użyteczności 

publicznej będzie wzrastała w niewielkim stopniu o 6% (usługi, drobny przemysł), część wody 

będzie wykorzystywana bezzwrotnie, a stosunek wody do ścieków będzie wynosić 1:0,85; 

 ilość zużywanej wody przez jednostki użyteczności publicznej ulegnie zwiększeniu o 6%, a ilość 

odprowadzanych ścieków będzie równa ilości pobieranej wody; 

Poniższa tabela przedstawia popyt na dostawy wody i odprowadzenie ścieków oszacowany według 

powyższych założeń. 

Tabela 3.5.2-1 Prognozowany popyt na wodę i odbiór ścieków w Lędzinach w latach 2011-2015 

Parametr 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ilość osób zgłaszających zapotrzebowanie 

na dostawy wody i odbiór ścieków 
16 101 16 114 16 151 16 184 16 213 

 Popyt zgłaszany na dostawty wody[m
3
/rok] 

Przez gospodarstwa domowe 476 026 464 647 459 819 448 944 443 831 

Przez drobny przemysł, handel i usługi 85 456 85 499 85 542 85 628 85 714 

Przez podmioty użyteczności publicznej 14 337 14 344 14 351 14 365 14 379 

Przez przemysł 675 708 675 708 675 708 675 708 675 708 

RAZEM 1 251 527 1 240 198 1 235 420 1 224 645 1 219 632 

 Odbiór ścieków [m
3
/rok] 

Przez gospodarstwa domowe 470 149 458 766 453 924 443 037 437 913 

Przez drobny przemysł, handel i usługi 72 638 72 674 72 711 72 784 72 857 

Przez podmioty użyteczności publicznej 14 337 14 344 14 351 14 365 14 379 

Przez przemysł 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

RAZEM 957 124 945 784 940 986 930 186 925 149 

Źródło: szacunki własne 
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3.6. Przyszły bilans wody i ścieków 

Prognozowany bilans wody i ścieków został opracowany dla stopnia zwodociągowania i skanalizowania 

Gminy w wyniku realizacji przedmiotowego projektu „Uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie 

Lędziny”. Szczegółowy zakres inwestycji przedstawiony został w punkcie 6. 

Szczegółowe dane dotyczące prognozowanej ilości wody w poszczególnych latach oraz w rozbiciu na 

poszczególnych odbiorców, przedstawione są w  bilansie wody i ścieków – załącznik 2 tabela 2.2. 

Biorąc pod uwagę harmonogram realizacji inwestycji oraz jej zakres rzeczowy i terytorialny założono, że 

stopień skanalizowania Gminy wzrośnie do 90% w roku 2016.  

 

Tabela 3.6-1 Prognozowany bilans wody i ścieków w Lędzinach w latach 2011-2016 

Parametr 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Bilans wody 

Ilość osób korzystających z wodociągu 16 101 16 114 16 151 16 184 16 213 16 237 

Jednostkowe zużycie wody [m
3
/Mk/d] 0,081 0,079 0,078 0,076 0,075 0,074 

Ilość pobieranej wody[m
3
/rok]  

przez gospodarstwa domowe 476 026 464 647 459 819 448 944 443 831 438 561 

przez drobny przemysł, handel i usługi  85 456 85 499 85 542 85 628 85 714 85 800 

przez podmioty użyteczności publicznej 14 337 14 344 14 351 14 365 14 379 14 393 

przez przemysł 675 708 675 708 675 708 675 708 675 708 675 708 

RAZEM 1 251 527 1 240 198 1 235 420 1 224 645 1 219 632 1 214 462 

 Bilans ścieków [m
3
/rok] 

Ilość osób korzystających z kanalizacji 8 048 8 055 8 073 10 249 12 454 14 619 

Jednostkowa produkcja ścieków [m
3
/Mk/d] 0,080 0,078 0,077 0,075 0,074 0,073 

Ilość odprowadzanych ścieków[m
3
/rok]  

przez gospodarstwa domowe 235 002 229 326 226 892 280 566 336 383 389 523 

przez drobny przemysł, handel i usługi 72 638 72 674 72 711 72 784 72 857 72 930 

przez podmioty użyteczności publicznej 14 337 14 344 14 351 14 365 14 379 14 393 

przez przemysł 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

RAZEM 721 976 716 344 713 953 767 715 823 618 876 846 

Źródło: szacunki własne 

Od roku 2016 do końca analizowanego okresu docelowego (2037) stosunek produkowanych ścieków do 

pobieranej wody w grupie drobnego przemysłu, handlu i usług nie przekroczy 85%, ze względu na fakt 

bezzwrotnego wykorzystywania części wody. Zakłada się że wszystkie podmioty gospodarcze 

wchodzące w skład tej grupy będą korzystały z wodociągu i sieci kanalizacyjnej. 

W początkowym okresie założono wzrost ilości odprowadzanych ścieków z jednostek użyteczności 

publicznej, ze względu na podłączanie do nowobudowanej kanalizacji nowych placówek związanych 

z sektorem. Zakłada się, ze po realizacji inwestycji wszystkie tego typu placówki będą miały dostęp do 

wodociągu oraz kanalizacji. 
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4. Analiza opcji 

Analizę przeprowadzono w roku 2008, na jej podstawie dokonano wyboru realizowanego wariantu 

i nie ma konieczności dokonywania aktualizacji niniejszego rozdziału (wartości w tym rozdziale nie 

zostały zaktualizowane i w związku z tym nie zgadzają się z wartościami dla zakresu inwestycji – 

tj. w pkt. 6 Studium). 

4.1. Zakres i metodyka analizy 

Poniżej przytoczono i poddano analizie rozwiązania wariantowe zawarte w „Wielowariantowym 

projekcie koncepcyjnym uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”. W opracowaniu 

wydzielono cztery charakterystyczne zlewnie ścieków sanitarnych występujące na terenie Gminy 

Lędziny. Są to następujące zlewnie: 

 ZLEWNIA 1 obejmująca kolektory grawitacyjne i rurociągi tłoczne sanitarne wraz 

z przepompowniami ścieków i opcjonalnie oczyszczalnią ścieków dla dzielnic Górki i Goławiec. 

 ZLEWNIA 2 obejmująca kolektory grawitacyjne i rurociągi tłoczne sanitarne wraz 

z przepompowniami ścieków i modernizowaną oczyszczalnią ścieków „Ziemowit” dla części 

dzielnic Lędziny i Smardzowice. 

 ZLEWNIA 3 obejmująca kolektory grawitacyjne i rurociągi tłoczne sanitarne wraz 

z przepompowniami ścieków i opcjonalnie oczyszczalnią ścieków dla dzielnic Zamoście, Blych 

i częściowo Lędziny. 

 ZLEWNIA 4 obejmująca kolektory grawitacyjne i rurociągi tłoczne sanitarne wraz 

z przepompowniami ścieków i istniejącą oczyszczalnią ścieków dla dzielnicy Hołdunów, Ratusz, 

Świniowy i częściowo Lędziny. 

Dla tak sprecyzowanych zlewni zaprojektowane zostały koncepcyjnie trasy kanałów głównych oraz 

wymuszone topografią terenu lub wpływami górniczymi obiekty kubaturowe na sieciach.  

Dla potrzeb niniejszej analizy wyodrębniono dwa warianty rozwiązań technicznych, które rozwiązują 

docelowo problemy gospodarki ściekami sanitarnymi w skali całej Gminy Lędziny. Przeanalizowano 

również wariant bezinwestycyjny. Poniżej opisano te wybrane do analizy warianty. 

Dodatkowo rozważano wariant dotyczący budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych. Wariant ten 

jednak odrzucono z uwagi na zurbanizowany charakter miasta i jego gęstą zabudowę, dla której 

zdecydowanie większą funkcjonalność i efektywność wykazuje zbiorczy system kanałów ściekowych. 

WARIANT 0. Wariant polegający na zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia, w wyniku czego stan 

gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego. Opis stanu 

obecnego gospodarki ściekowej przedstawiono w punkcie 7. 

WARIANT I. W wariancie tym założono, że w docelowym systemie kanalizacji sanitarnej w Gminie 

Lędziny będą występowały tylko dwie oczyszczalnie ścieków (Rysunek 4.1-1):  

 istniejąca oczyszczalnia w Hołdunowie, do której kierowane będą ścieki z uporządkowanej 

i rozbudowanej zlewni Z4 w systemie grawitacyjnym i pompowym, 

 zmodernizowana oczyszczalnia „Ziemowit”, do której doprowadzane będą ścieki 

z uporządkowanych i rozbudowanych zlewni Z1, Z2 i Z3 w systemie grawitacyjnym i pompowym. 

Rysunek 4.1-1 Wariant I docelowego sytemu kanalizacji sanitarnej w Lędzinach 

ZLEWNIA 4: 

Dzielnice: Hołdunów, Lędziny (częściowo), Ratusz, Świniowy 
Istniejąca oczyszczalnia „Hołdunów” 

ZLEWNIA 3: 

Dzielnice: Lędziny (częściowo), Blych i Zamoście 

ZLEWNIA 2: 

Dzielnice: Lędziny (częściowo) i Smardzowice 

Zmodernizowana oczyszczalnia „Ziemowit” 

ZLEWNIA 1: 

Dzielnice: Górki i Goławiec 
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WARIANT II. W wariancie tym założono, że w docelowym systemie kanalizacji sanitarnej w Gminie 

Lędziny będą występowały trzy oczyszczalnie ścieków (Rysunek 4.1-2):  

 istniejąca oczyszczalnia w Hołdunowie, do której kierowane będą ścieki z uporządkowanej 

i rozbudowanej zlewni Z4 w systemie grawitacyjnym i pompowym, 

 zmodernizowana oczyszczalnia „Ziemowit”, do której doprowadzane będą ścieki 

z uporządkowanych i rozbudowanych zlewni Z2 i Z3 w systemie grawitacyjnym i pompowym, 

 projektowana oczyszczalnia w Goławcu, do której doprowadzane będą ścieki z uporządkowanej 

i rozbudowanej zlewni Z1 w systemie grawitacyjnym i pompowym. 

Rysunek 4.1-2 Wariant II docelowego sytemu kanalizacji sanitarnej w Lędzinach 

 

 

Z kolei budowa kanalizacji deszczowej jest elementem dopełniającym dla projektowanych działań dla 

kanalizacji sanitarnej. Ponieważ jednak planowany przebieg kolektorów sanitarnych wewnątrz 

poszczególnych wyodrębnionych zlewni jest praktycznie niezależny od wariantów, dlatego też 

projektowane lub modernizowane kolektory i obiekty deszczowe nie mogą podlegać wariantowaniu, 

gdyż zawsze zasięg rozwiązań dla tego systemu jest prawie w całości zbieżny z przebiegami kanałów 

sanitarnych wewnątrz wytypowanych zlewni sanitarnych.  

Dla projektowanych systemów kanalizacji deszczowej w Gminie Lędziny wyodrębniono 14 zlewni 

deszczowych. Są to następujące zlewnie: 

 Zlewnia deszczowa A1 obejmująca wschodnią stronę ulicy Szenwalda w Górkach wraz 

z separatorem SEP 0/1. 

 Zlewnia deszczowa A obejmująca zachodnią stronę ulicy Szenwalda w Górkach wraz z separatorem 

SEP 1/1. 

 Zlewnia deszczowa B obejmująca rejon następujących ulic w Goławcu: Czeremchy, Dzikowa 

(część), Ziemowita (część), Ochocza, Czapli, Azaliowa (część), Goławiecka (część), Folwarczna, 

Spółdzielcza wraz z separatorem SEP 2/1. 

 Zlewnia deszczowa C obejmująca rejon następujących ulic w Goławcu: Goławiecka (część), 

Kopciowicka, Azaliowa (część) wraz z separatorem SEP 3/1. 

 Zlewnia deszczowa D obejmująca rejon KWK „Ziemowit” do torów kolejowych osiedle przy ulicy 

Pokoju, część ulicy Lędzińskiej oraz Kolonię Piast wraz z separatorem SEP 1/2. 

 Zlewnia deszczowa E obejmująca cześć ulicy Lędzińskiej, ulicę Ułańską i część ulicy Podmiejskiej 

w Smardzowicach wraz z separatorem SEP 3/2. 

 Zlewnia deszczowa F obejmująca rejon południowej części KWK „Ziemowit” i okolice wraz 

z separatorem SEP 2/2. 

 Zlewnia deszczowa G obejmująca część ulic rozlokowanych wokół ulicy Paderewskiego (min.: 

Długosza, Trójkątna, Miarki, Olimpijska, 3-go Maja, Matejki, osiedle PKP) oraz tereny basenu 

otwartego, zalewu (zbiornika otwartego), sali przyjęć, zaplecza MKS Lędziny, kościoła i budynków 

mieszkalnych przy ulicy Lędzińskiej 54 wraz z separatorem SEP 2/3. 

 Zlewnia deszczowa H obejmująca rejon ulicy Gałczyńskiego, Wyspiańskiego, Lipuszowej, 

Wapiennej i Blych w Blychu wraz z separatorem SEP 1/3. 

ZLEWNIA 4: 

Dzielnice: Hołdunów, Lędziny (częściowo), Ratusz, Świniowy 
Istniejąca oczyszczalnia „Hołdunów” 

ZLEWNIA 3: 

Dzielnice: Lędziny (częściowo), Blych i Zamoście 

 

Zmodernizowana oczyszczalnia „Ziemowit” 

ZLEWNIA 2: 

Dzielnice: Lędziny (częściowo) i Smardzowice 

ZLEWNIA 1: 

Dzielnice: Górki i Goławiec 
Projektowana oczyszczalnia w Goławcu 
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 Zlewnia deszczowa I obejmująca ulice we wschodniej części Hołdunowa (min.: Traugutta, 

Przodowników, Słowackiego, Ekonomiczna, część Fredry) wraz z separatorem SEP 2/4. 

 Zlewnia deszczowa J obejmująca ulice położone w zachodniej części Hołdunowa zamknięte 

w obrębie ulic: Hołdunowskiej, Gwarków, Grunwaldzkiej i Fredry wraz z separatorem SEP 1/4. 

 Zlewnia deszczowa K obejmująca ulice położone w Zamościu (Partyzantów, Zakole, Zamoście, 

Irysowa) wraz z separatorem SEP 3/3. 

 Zlewnia deszczowa L obejmująca ulice położone w Zamościu (część ulicy Zakole i Głogowa) wraz 

z separatorem SEP 4/3. 

 Zlewnia deszczowa M obejmująca część terenów ulicy Zawiszy Czarnego w Zamościu wraz 

z separatorem SEP 5/3. 

Należy podkreślić, że z uwagi na bardzo znaczne wyeksploatowanie istniejących kanałów kanalizacji 

deszczowej, wykorzystywanej jako ogólnospławna, w większości przypadków, po ich odciążeniu od 

ścieków sanitarnych (po wybudowaniu nowych kolektorów sanitarnych) nie będą one mogły zostać 

przeznaczone na kolektory deszczowe. Stąd wniosek, że kanalizacja deszczowa, w znacznej mierze 

będzie realizowana jako nowa sieć. Graficznie sieci i obiekty kanalizacji deszczowej pokazano na mapie 

będącej załącznikiem nr 1. 

4.2. Charakterystyka rozważanych rozwiązań lokalizacyjnych 
i technologicznych 

4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwiązań 

Alternatywne (wariantowe) rozwiązania technologiczne i lokalizacyjne stanowiące przedmiot analiz 

w niniejszym studium zawarte są źródłowo w „Wielowariantowym projekcie koncepcyjnym 

uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” z marca 2005 r. oraz Aktualizacji tego 

opracowania z listopada 2007 r. W projekcie tym kierowano się następującymi aspektami techniczno-

lokalizacyjnymi, które miały wpływ na ostateczny kształt każdego wariantu, jak również na ostateczny 

wybór wariantu preferowanego: 

 zróżnicowaniem wysokościowym terenów, które warunkuje grawitacyjno-tłoczne prowadzenie 

kanalizacji, 

 lokalizacją oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie oczyszczalnie już istnieją (wariant 

preferowany) lub w miejscach, które zlewniowo obejmują swoim zasięgiem dużą część Gminy, 

 układem rzek i cieków powierzchniowych i wód stojących, 

 lokalizacją terenów mieszkalnych (dzielnic) poprzecinanych obszarami zielonymi (pola, łąki, 

nieużytki, tereny leśne). 

 zurbanizowaniem terenu: liniami kolejowymi, zakładami przemysłowymi, terenami inwestycyjnymi, 

wiaduktami drogowymi i mostami. 

Z uwagi na powyższe czynniki nie zaistniały optymalne warunki do projektowania kanalizacji wyłącznie 

grawitacyjnej, stąd w koncepcji przewiduje się lokalne systemy pompowe doprowadzające ścieki do 

oczyszczalni. 

Przy trasowaniu układów kanalizacyjnych grawitacyjno-pompowych kierowano się następującymi 

kryteriami: 

 zachowaniem optymalnych spadków na kanałach o małych średnicach, przy przewidywanych 

niewielkich przepływach ścieków, dla uniknięcia osadzania się w nich piasku i osadów, 

 lokalizowaniu kanałów w strefach zamieszkałych, najlepiej wzdłuż tras komunikacyjnych, ulic 

lokalnych tak, aby maksymalnie uniknąć prowadzenia kanałów w terenach wymagających budowy 

równoległych do kanałów dróg technologicznych dla obsługi kanalizacji,  

 zagłębieniem kanalizacji nie większym niż 5,0 m, 

 uniknięciem budowy tranzytowych długich odcinków kanalizacji przez tereny pozbawione 

budownictwa mieszkaniowego, 
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 ominięciem kanalizacją terenów leśnych, terenów zdegradowanych itp. przeszkód. 

Dla oczyszczalni ścieków przyjęto każdorazowo technologię oczyszczania adekwatną do 

obowiązujących przepisów w tym zakresie (patrz punkt 2.4 niniejszego studium). 

Z uwagi na jednoznacznie zdefiniowany obszar przyporządkowania lokalizacyjnego dla poszczególnych 

elementów układów kanalizacyjnych objętych zakresem modernizacji i rozbudowy, w koncepcji nie 

różnicowano lokalizacji sieci grawitacyjnej, pompowni i oczyszczalni ścieków w poszczególnych 

wariantach. Elementami różnicującymi lokalizacyjnie warianty były wyłącznie trasy rurociągów 

tłocznych, których różne przebiegi były ściśle związane z koniecznością doprowadzenia ścieków do 

różnej ilości oczyszczalni w poszczególnych wariantach. 

4.2.2. Szacunki kosztów dla rozważanych opcji 

Poniżej zestawiono dane dotyczące kosztów inwestycyjnych poszczególnych wariantów rozwiązań 

gospodarki ściekowej Gminy Lędziny, które obejmują budowę kanałów i obiektów kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej. W zestawieniach nie uwzględniono kosztów przykanalików ściekowych oraz 

indywidualnych, przydomowych systemów oczyszczania ścieków (drenaże rozsączające, oczyszczalnie 

przydomowe, szamba). 

Koszty przedsięwzięcia oszacowane w oparciu o „Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych 

z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne – 

Bistyp-Consulting, 2004 rok”, zostały przeszacowane na podstawie wskaźników zmian cen w stosunku 

do poprzednich półroczy, zestawionych w „Biuletynach cen obiektów budowlanych cz. II – obiekty 

inżynieryjne, Sekocenbud” z lat 2004 - 2007. Pod uwagę wzięto również informacje o zakresie cen 

ofertowych na podobne roboty realizowane wg Żółtego Fidic’a w ramach Funduszu Spójności.  

W zestawieniach nie uwzględniono również kosztów związanych z obsługą inwestycji (koszty 

wykupów, odszkodowań, asysta techniczna, rezerwa na prace nieprzewidziane, itp.). 

Tabela 4.2.2-1 Zestawienie kosztów inwestycyjnych (majątkowych) dla poszczególnych wariantów 

uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny 

Lp. Wyszczególnienie 

Wariant I Wariant II 

Jednostka 

[km, kpl] 

Koszt netto 

[tys. zł] 

Jednostka 

[km, kpl] 

Koszt netto 

[tys. zł] 

1 Kanalizacja grawitacyjna sanitarna  85,80 116 842,50 85,80 116 842,50 

2 Rurociągi tłoczne sanitarne  13,18 11 188,20 10,86 9 219,46 

3 Pompownie sanitarne 17 2 095,00 16 1 971,76 

4 
Oczyszczalnie ścieków sanitarne modernizowane 

i rozbudowywane 
1 36 992,50 1 36 992,50 

5 
Oczyszczalnie ścieków sanitarne przystosowywane do 

docelowej ilości ścieków 
1 74,50 1 74,50 

6 Oczyszczalnie ścieków sanitarne nowe 0 0,00 1 3 878,71 

7 Kanalizacja grawitacyjna deszczowa 45,08 37 915,50 45,08 37 915,50 

8 
Separatory ścieków deszczowych zintegrowane 

z osadnikami i wyloty brzegowe 
14 600,00 14 600,00 

9 
Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego 

o pojemności zbiornika 4500 dm
3
 

1 300,00 1 300,00 

10 Dokumentacje projektowa 1 4 567,92 1 5 024,72 

11 
Koszty ogólne - próby, badania, objazdy, wycinka drzew 

itp. 
1 2 470,70 1 2 717,77 

 RAZEM  213 046,82  215 537,422 

Uwaga: Analizę przeprowadzono w roku 2008, wartości w tabeli nie zostały zaktualizowane i dlatego nie zgadzają 

się z wartościami dla zakresu inwestycji – tj. w pkt. 6 Studium 

Koszty eksploatacyjne dotyczące sieci kanalizacyjnej obejmują koszt energii elektrycznej, koszty 

remontów sieci, koszty materiałowe i koszty obsługi. Koszty eksploatacyjne dla oczyszczalni zostały 

oszacowane dla stanu po zakończeniu planowanych inwestycji (rok 2014).  
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Tabela 4.2.2-2 Zestawienie rocznych kosztów eksploatacyjnych dla poszczególnych wariantów 

uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny  

Lp. Wyszczególnienie Wariant I Wariant II 

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i rurociągami tłocznymi 

1 Koszty energii elektrycznej [tys. zł] 103,19 96,33 

2 Koszty remontów [tys. zł] 130,47 199,97 

3 Koszty materiałowe [tys. zł] 163,25 163,25 

4 Koszty obsługi [tys. zł] 91,20 91,20 

5 Wywóz i składowanie odpadów i osadów [tys. zł] 10,00 10,00 

 Suma pozycji 1 do 5 [tys. zł] 498,11 560,75 

Oczyszczalnie ścieków 

6 Koszty energii elektrycznej [tys. zł] 577,07 723,92 

7 Koszty remontów [tys. zł] 269,06 315,54 

8 Koszty materiałowe [tys. zł] 583,04 631,63 

9 Koszty obsługi [tys. zł] 45,60 91,20 

10 Opłaty z tytułu szczególnego korzystania z wód [tys. zł] 285,94 285,94 

11 Wywóz i składowanie odpadów i osadów [tys. zł] 179,73 179,73 

 Suma pozycji 6 do 11 [tys. zł] 1 940,44 2 227,96 

Sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorami zintegrowanymi z osadnikami i wylotami brzegowymi 

12 Koszty energii elektrycznej [tys. zł] 0,00 0,00 

13 Koszty remontów [tys. zł] 241,46 241,46 

14 Koszty materiałowe [tys. zł] 64,90 64,90 

15 Koszty obsługi [tys. zł] 22,80 22,80 

16 Opłaty z tytułu szczególnego korzystania z wód [tys. zł] 10,00 10,00 

17 Wywóz i składowanie odpadów i osadów [tys. zł] 11,00 11,00 

 Suma pozycji 12 do 17 [tys. zł] 350,16 350,16 

 Koszty eksploatacyjne łącznie [tys. zł] 2 788,71 3 138,87 

Koszty eksploatacyjne dotyczące oczyszczalni ścieków obejmują koszty energii elektrycznej, koszty 

chemikaliów, koszty remontów bieżących i napraw, jak również koszty wynagrodzeń, opłaty za 

środowisko i koszty zagospodarowania osadów. Koszty dla nowo budowanych oczyszczalni ścieków 

zostały oszacowane, wykorzystując doświadczenie Konsultantów w zakresie projektowania oczyszczalni 

ścieków, jak również znajomość kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez liczne mechaniczno-

biologiczne oczyszczalnie ścieków o identycznej technologii oczyszczania ścieków. 

4.2.3. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji 

Ze względu na fakt, że we wszystkich rozważanych wariantach osiągnięte korzyści, wyrażające się 

przede wszystkim jako efekt ekologiczny (zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń, które obecnie 

przedostają się do środowiska), są zbliżone, podstawą wyboru wariantów jest analiza kosztów.  

Została ona przeprowadzona w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC8), 

przyjmując następujące założenia: 

 analizę porównawczą sporządzono dla dwóch przedstawionych powyżej wariantów realizacji 

kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalni ścieków, 

 analizę przeprowadzono w cenach stałych, 

 inwestycja realizowana będzie etapami w latach 2011- 2013, 

 oddanie inwestycji do eksploatacji i pojawianie się jej efektu rzeczowego następować będzie również 

etapami od roku 2012, 

 horyzont czasowy analizy zamyka się w roku 2040,  

 stopa dyskontowa ze względu na zastosowane ceny stałe w analizie DGC wynosi 5%, 

                                                      

8 DGC – dynamic generation cost 
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 koszty inwestycyjne przyjęto w wysokościach obejmujących prace związane bezpośrednio ze 

zbiorowym odprowadzaniem ścieków:  

o koszt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków, 

o koszt budowy, modernizacji i unowocześniania oczyszczalni ścieków, 

 koszty eksploatacyjne równe są jedynie kosztom bezpośrednio związanym z odbiorem 

i oczyszczaniem ścieków od nowopodłączonych mieszkańców, 

 nakłady odtworzeniowe dotyczą maszyn i urządzeń i ponoszone są po 15 latach od ponoszenia 

pierwotnych nakładów inwestycyjnych, 

 ze względu na fakt, że okres życia sieci kanalizacyjnej przyjęto na 50 lat, w obliczeniach 

oszacowano i uwzględniono wartość rezydualną inwestycji, 

 koszty remontów, koszty obsługi i koszty materiałów sieci kanalizacyjnej są kosztami stałymi, 

niezależnymi od ilości ścieków w danym roku, 

 koszty energii elektrycznej, materiałów w oczyszczalni, opłaty za korzystanie ze środowiska i koszty 

zagospodarowania osadów są kosztami zmiennymi, uzależnionymi od ilości ścieków. 

Do określenia wartości nakładów inwestycyjnych wykorzystano ceny jednostkowe założone w koncepcji 

technicznej rozbudowy systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Lędziny oraz jej aktualizacji, które 

uwzględniają wyceny prac inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, realizowane 

w ostatnich latach na terenie Polski, głównie województwa śląskiego.  

W celu określenia zmian w kosztach eksploatacyjnych będących wynikiem realizacji inwestycji, 

w pierwszej kolejności określono aktualne koszty obsługi systemu kanalizacyjnego (koszty 

eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków). Następnie po zastosowaniu krzywej regresji, 

wyznaczonej na podstawie zależności danego kosztu od ilości ścieków, powstałej z zestawienia 

poszczególnych kosztów rodzajowych dla kilkudziesięciu obiektów podobnego przeznaczenia 

(oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej), wyznaczono koszty eksploatacyjne. Następnie 

odczytano różnicę między wynikiem poszczególnych wartości w stanie aktualnym wynikających ze 

sprawozdawczości Zakładu a wynikiem na wykresie i podniesiono wykres o tą wartość. Wartość 

kosztów w poszczególnych latach różni się i wynika głównie ze zmiany podstawowych parametrów, 

ilości ścieków, długości sieci kanalizacyjnej oraz ilości i mocy przepompowni. 

Koszty energii elektrycznej skalkulowano oddzielnie, na podstawie charakterystycznych parametrów 

przepompowni ścieków (moc pompy, wydajność, ilość ścieków dopływających do pompowni), a także 

ilości i rodzaju urządzeń zainstalowanych na planowanej do modernizacji oczyszczalni ścieków, 

umożliwiających przeprowadzenie procesu oczyszczania na odpowiednim poziomie. Zmianę kosztów 

energii elektrycznej obliczono przy uwzględnieniu harmonogramu realizacji prac w poszczególnych 

latach. 

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników określono na podstawie planowanych ilości 

pracowników do obsługi systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków obsługiwanych przez 

Spółkę PGK „Partner”, działającą na terenie Gminy Lędziny.  

Poziom wskaźników DGC dla wariantów realizacji inwestycji przedstawiono poniżej.  

Tabela 4.2.3-1 Poziomu wskaźników DGC dla wariantów realizacji inwestycji w Gminie [w zł/m
3
] 

Wariant I Wariant II 

30,04 31,19 

Źródło: Obliczenia własne 

Porównując tak uzyskane wartości, należy stwierdzić, że wartość tego wskaźnika dla I wariantu jest 

niższa niż dla wariantu II. Wariant I niesie za sobą dodatkowe korzyści – m.in. koszty inwestycyjne oraz 

koszty eksploatacyjne są niższe.  

W związku z tym rekomenduje się wariant I jako optymalny. 

Uzyskane wartości DGC w wariantach są stosunkowo wysokie. Należy jednak podkreślić, że wysoka 

wartość wskaźników uwarunkowana jest wysokimi kosztami realizacji przedsięwzięcia oraz wysokimi 

kosztami eksploatacji. 
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Podkreślić należy również, że przedstawione wartości są wartościami zawyżonymi, gdyż uzyskany efekt 

ekologiczny przyjęty w obliczeniach nie uwzględnia ścieków przyjmowanych obecnie i w przyszłości od 

kopalni Ziemowit, natomiast koszty modernizacji oczyszczalni są wysokie, gdyż uwzględniają 

zwiększony przepływ. W sytuacji, gdyby do oczyszczalni nie dopływały ścieki z kopalni, koszty jej 

modernizacji byłyby niższe.  

Wyliczenie poziomu wskaźników DGC dla dwóch wariantów realizacji inwestycji przedstawiono 

w załączniku nr 4. 

4.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozważanych opcji 

Przy wyborze ostatecznego wariantu inwestycji kierowano się (poza wysokością wskaźnika DGC) 

osiągniętym efektem ekologicznym i skalą uciążliwości dla mieszkańców. 

Realizacja planowanego zadania zapewni osiągnięcie znaczących korzyści środowiskowych związanych 

ze zwiększeniem ilości oczyszczonych ścieków do poziomu wymaganego przepisami polskimi i UE.  

Przedstawione warianty realizacji inwestycji różnią się między sobą zakresem rzeczowym, jednak ilość 

mieszkańców podłączonych do kanalizacji oraz ilość odprowadzanych ścieków kształtuje się na tym 

samym poziomie. Różnica zakresu rzeczowego wariantu I i II wynika przede wszystkim z liczby 

planowanych oczyszczalni ścieków oraz nieznacznych różnic w długości sieci kanalizacyjnych.  

Bazując na liczbie mieszkańców podłączonych do kanalizacji oraz ilości ścieków odprowadzanych, 

oszacowano średni łączny ładunek zanieczyszczeń (w ściekach oczyszczonych i odprowadzany bez 

oczyszczania), wprowadzany do środowiska na terenie Gminy. 

Tabela 4.3-1 Porównanie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w Gminie Lędziny 

w zależności od wariantu realizacji inwestycji (rok 2014) 

Parametr 

Jednostkowy 

ładunek 

zanieczyszczeń 

[g/M d] 

Ładunek zanieczyszczeń 

wytwarzany w Gminie 

Lędziny (25 000 RLM) 

[kg/d] 

Ładunek odprowadzany do środowiska [kg/d] 

Wariant „0” Wariant I Wariant II 

BZT5 60 1 500 662 54 60 

ChZT 130 3 250 1 744 420 450 

zawiesina ogólna 70 1 750 831 121 130 

azot ogólny 12 300 173 50 55 

fosfor ogólny 2,5 37 22 7 8 

Źródło: Szacunki własne  

Z porównania danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że największy ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzany będzie do środowiska w wariancie bezinwestycyjnym, natomiast z wariantów 

inwestycyjnych lepszy jest wariant I.  

Rozdrobnienie systemu kanalizacyjnego z 3 oczyszczalniami ścieków (wariant II), wiązać się będzie 

z budową nowej oczyszczalni ścieków w Goławcu o wielkości w przeliczeniu na RLM do 2000. 

Oczyszczalnie te jednak funkcjonować będą na terenie aglomeracji o wielkości od 15 000 do 99 999 

RLM, stąd jakość ścieków oczyszczonych powinna spełniać wymagania najwyższych dopuszczalnych 

wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do wód lub do ziemi, jak dla wielkości 

aglomeracji a nie jak dla wielkości oczyszczalni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 24 lipca 2006 roku 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. nr 

137 poz. 984). Aby możliwe było dotrzymanie tych wskaźników, konieczne będzie zastosowanie 

technologii oczyszczania ścieków gwarantujących oczyszczenie ścieków na odpowiednio wyższym 

poziomie. Stąd też niewielkie równice w ilości odprowadzanego ładunku zanieczyszczeń (tabela 4.3-1). 

Z realizacją projektu w fazie inwestycyjnej związane będzie występowanie niedogodności dla 

społeczeństwa takie jak m.in.: 

 hałas w trakcie budowy, 

 przemieszczanie się sprzętu ciężkiego po lokalnych drogach, 

 wzrost zanieczyszczenia powietrza i zapylenia związane z czasową intensyfikacją ruchu drogowego 

oraz prowadzonych prac budowlanych, 
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 konieczność zamknięcia dróg na czas realizacji inwestycji i wytyczenia objazdów. 

Powyższe niedogodności będą występować w obu wariantach, przy czym, ze względu na konieczność 

wybudowania dodatkowej oczyszczalni, podczas realizacji II wariantu uciążliwości dla społeczeństwa 

będą wyższe. 

Ze względu na konieczność wybudowania dodatkowej oczyszczalni (wariant II), niezbędne będzie 

przeznaczenie pod jej budowę terenu, a przez to nieodwracalna zmiana przeznaczenia i charakteru jego 

zagospodarowania. Również większa ilość mieszkańców narażona będzie na niedogodności związane 

z sąsiedztwem oczyszczalni (hałas, przejazd wozów asenizacyjnych itd.). 

Realizacja inwestycji według wariantu II zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem 

ścieków do 3 oczyszczalni. Rozwiązanie to pociąga jednak za sobą wiele niedogodności. Bezpośrednim 

efektem takiego rozwiązania jest zwiększenie kosztów eksploatacyjnych, a głównie kosztów energii 

elektrycznej, wynagrodzeń pracowników, usług remontowych oraz wymiany i naprawy urządzeń 

i armatury. 

Wraz z budową większej ilości oczyszczalni ścieków na terenie Gminy wystąpić mogą również konflikty 

społeczne związane z sąsiedztwem oczyszczalni i wynikającymi stąd utrudnieniami zarówno w trakcie 

budowy jak i eksploatacji. Wyższe koszty eksploatacyjne wariantu II będą powodować również wyższe 

opłaty za odbiór i oczyszczanie ścieków. Budowa dodatkowych oczyszczalni pociąga za sobą 

konieczność dotrzymywania odpowiedniej jakości ścieków oczyszczonych w większej ilości punktów 

zrzutu, co będzie powodowało zwiększone nakłady pracy na badania.  

Ponadto, w obydwu wariantach, osiągnięte zostaną korzyści związane ze wzrostem wartości parcel 

budowlanych, z kreowaniem dodatkowego popytu na rynkach usług budowlanych, a przede wszystkim 

korzyści związane z poprawą stanu środowiska, atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy oraz 

korzyści o charakterze zdrowotnym. Wszystkie te korzyści będą porównywalne w obu rozważanych 

wariantach realizacji inwestycji. Projekt wpłynie także na minimalizację różnic subregionalnych 

i regionalnych w wymiarze gęstości sieci kanalizacyjnej, wielkości ścieków oczyszczonych, wydatków 

na ochronę środowiska.  

Każdy z wariantów realizacji inwestycji charakteryzuje się takim samym wysokim i nowoczesnym 

poziomem zastosowanych rozwiązań technicznych. Na tej płaszczyźnie porównawczej, każdy wariant 

musi być oceniony jednakowo.  

Jednak analizując obydwa warianty pod kątem efektywności energetycznej całego systemu należy 

rekomendować wariant I, ze względu na mniejsze łączne zużycie energii elektrycznej. Podnoszona 

powyżej kwestia efektywności zachodzących procesów biologicznych na większych obiektach, ma 

również zastosowanie przy ocenie racjonalności zużycia energii, ze względu na bezwładność urządzeń, 

która poniżej pewnego progu wymaga zainstalowania określonej mocy bez względu na rzeczywiste ich 

obciążenie. 

W obydwu wariantach energia elektryczna do pompowni dostarczana będzie z istniejącej miejskiej sieci 

elektroenergetycznej.  

W zakresie projektu nie znajdują się obiekty wymagające osobnych źródeł zasilania, tym samym w 

projekcie analizowano użycia energii ze źródeł odnawialnych lub niskowęglowych rozwiązań. 

Działaniem zmniejszającym pobór energii oraz zapewniającym jej efektywne i racjonalne zużycie jest 

zaplanowanie zastosowania urządzeń o klasie energetycznej A, wyposażonych w falowniki pozwalające 

na dostosowanie poboru mocy do aktualnego obciążenia urządzeń.  

W związku z powyższym do wyłonienia najkorzystniejszego wariantu przyjęto kryteria ekonomiczne 

oraz kryterium energooszczędności, które określone zostały w innych punktach niniejszego studium.  

Tabela 4.3-2 Porównanie kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych, zużycia energii elektrycznej oraz 

wskaźnika DGC dla poszczególnych wariantów gospodarki ściekowej Gminie Lędziny 

Wyszczególnienie 
Wariant 

Wariant I Wariant II 

Całkowite koszty inwestycyjne [tys. zł] 213 046,82 215 537,42 

Całkowite koszty eksploatacyjne [tys. zł / rok] 2 788,71 3 138,87 

Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] 2 194 380 2 477 080 
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Wyszczególnienie 
Wariant 

Wariant I Wariant II 

DGC [zł/m
3
] 30,04 31,19 

Źródło: Obliczenia własne w ramach niniejszego „Studium” oraz „Wielowariantowy projekt koncepcyjny uporządkowania 

gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

Uwaga: Analizę przeprowadzono w roku 2008, wartości w tabeli nie zostały zaktualizowane i dlatego nie zgadzają 

się z wartościami dla zakresu inwestycji – tj. w pkt. 6 Studium 

 

Z powyższej tabeli wynika, że bardziej korzystny jest wariant I (z dwoma oczyszczalniami ścieków), 

który charakteryzuje się lepszymi wartościami przyjętych do porównań parametrów. Ten wariant 

zarekomendowano do dalszej realizacji i przyjęto jako obowiązujący dla potrzeb niniejszego studium. 
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5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia 

Analizę przeprowadzono w roku 2008, na jej podstawie dokonano wyboru rozwiązania 

instytucjonalnego i nie ma konieczności dokonywania aktualizacji niniejszego rozdziału. 

5.1. Charakterystyka rozważanych opcji w zakresie realizacji inwestycji 
i eksploatacji majątku 

Zaproponowane poniżej rozwiązania są wynikiem analizy możliwości ustanowienia podmiotu – 

rozwiązania instytucjonalnego dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”, 

dopuszczanego prawem polskim oraz uczynienia zadość założeniom przyjętym dla projektów 

finansowanych z Funduszu Spójności, a ponadto możliwego do przeprowadzenia w obecnie istniejącej 

sytuacji w infrastrukturze wodno-ściekowej na omawianym terenie.  

Struktura instytucjonalna każdego przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi9 musi zagwarantować: 

 zachowanie wymogu stawianego przez KE, stwierdzającego, że środki pomocowe UE są 

przeznaczone na wsparcie inwestycji realizowanych ze środków publicznych lub zrównanych z nimi,  

 zachowanie zasady konkurencyjności, tj. podmiot prywatny nie może mieć przysporzenia z dotacji 

ze środków Funduszu Spójności. Jednocześnie podmiot prywatny może czerpać zyski 

z infrastruktury wytworzonej w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu 

Spójności, jeżeli nabędzie tytuł do tych zysków w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie 

zamówienia publicznego, 

 zgodność z zasadami pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 

 istnienie jednoznacznie określonego podmiotu lub podmiotów, w przypadku projektów grupowych, 

odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia - Beneficjenta, który będzie także stroną stosunków 

prawnych (przy porozumieniu z NFOŚiGW i umowach: z wykonawcami kontraktów, 

kredytodawcami, poręczycielami) oraz podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację wytworzonego 

majątku - Operatora, 

 najefektywniejsze kosztowo zarządzanie wytworzonym majątkiem,  

 takie dysponowanie majątkiem trwałym wytworzonym w ramach przedsięwzięcia, aby zostało 

zagwarantowane istnienie przejrzystej struktury własności aktywów powstałych w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia, jak i poprawność trybu zmiany własności tych aktywów (aporty itp.). 

W sektorze gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej struktura instytucjonalna winna dodatkowo 

zapewnić: 

 wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci”, tj. uwzględnienie w cenie tej usługi wszystkich 

kosztów, a w szczególności kosztów zużycia technicznego eksploatowanego majątku (amortyzacji 

lub umorzenia tego majątku) związanych z dostawą określonej usługi np. dostawy wody do picia, 

odprowadzania i oczyszczania ścieków, odbioru i zagospodarowania odpadów,  

 przyjęcie polityki taryfowej zgodnej z polskim prawodawstwem w tym zakresie (unikanie 

finansowania skrośnego)
10

, 

 środki na realizację i eksploatację planowanej inwestycji (pożyczki i kredyty) oraz ich obsługę 

w sposób gwarantujący finansową i techniczną wykonalność oraz trwałość tejże inwestycji 

w założonym okresie. 

Za strukturę instytucjonalną spełniającą powyższe wymagania należy więc uznać taką, gdzie dla każdego 

spójnego systemu występuje jeden podmiot pełniący funkcję Beneficjenta i Operatora lub dwa podmioty, 

                                                      

9 Ministerstwo Środowiska: Podręcznik dla Beneficjentów Funduszu Spójności w sektorze środowiska, część III załącznik nr 5 
10 Dla usług dostawy wody do picia i odbioru i oczyszczania ścieków: 

1) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. 

z dnia 13 lipca 2001 r. z późn. zmianami), 

2) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku 

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dz. U. nr 127, poz. 886). 
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z których jeden pełni funkcję Beneficjenta, a drugi Operatora. Równocześnie Beneficjentem winien być 

podmiot ponoszący wydatki publiczne, bądź zrównane z nim: Jednostka Samorządu Terytorialnego 

(JST), Związek Gmin, przedsiębiorstwo zorganizowane w postaci spółki prawa handlowego, w którym 

JST jest 100% udziałowcem, zakład budżetowy prowadzony przez JST oraz przedsiębiorstwo 

zorganizowane w postaci spółki prawa handlowego z udziałem kapitału prywatnego po spełnieniu 

dodatkowych wymogów, natomiast formy organizacyjnej Operatora wytyczne nie precyzują. 

Wybór docelowej struktury organizacyjnej powinien się odbyć w taki sposób, aby zarządzanie, 

kalkulacja taryf oraz struktura podmiotu były jak najprostsze oraz najefektywniejsze.  

Jak opisano w pkt. 2.1. właścicielem majątku kanalizacyjnego w Gminie Lędziny jest PGK Parner Sp. 

z o.o, która zajmuje się również jego eksploatacją. 

Obecny system, skupiający eksploatację majątku w jednym podmiocie zapewnia skuteczne działanie 

systemu knalizacyjnego oraz pozwala na szybkie reagowanie w przypadku występowania awarii i innych 

niedoborów.  

W praktyce na terenie Gminy Lędziny zasada „zanieczyszczający płaci” jest wpełni wdrożona ponieważ 

Spółka w taryfach uwzględnia wszystkie koszty związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków. 

Wskazane wyżej wymogi formalne stawiane podmiotowi przyjmującemu pozycję beneficjenta 

w projektach finansowanych z Funduszu Spójności powodują, iż w ramach niniejszego projektu 

rozważane mogły być wyłącznie dwie koncepcje organizacyjne dla beneficjenta.  

W związku z istniejącą obecnie strukturą instytucjonalną systemu gospodarki ściekowej do analizy 

i porównania wybrano dwa możliwe rozwiązania: 

1) Beneficjentem realizującym inwestycję jest Gmina Lędziny, Operatorem eksploatującym 

wytworzony majątek – PGK Partner Spółka z o.o. 

Rozwiązanie to może być wdrożone poprzez wniesienie aportem przez Gminę majątku trwałego 

powstałego w wyniku realizacji inwestycji do podmiotu eksploatującego. W takiej sytuacji wysokość 

nakładów niezbędnych do poniesienia musi zostać podwyższona o podatek VAT, gdyż prowadząc 

taką inwestycję Gmina nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT.  

W przypadku nie wniesienia majątku do istniejącego podmiotu oraz w przypadku pobierania opłat za 

ścieki od nowopodłączonych mieszkańców przez Gminę, podatek VAT stanie się wydatkiem 

niekwalifikowanym. 

2) Beneficjentem realizującym inwestycję oraz Operatorem eksploatującym wytworzony majątek jest 

PGK Partner Spółka z o.o. 

Spółka gminna występować będzie w charakterze Beneficjenta, podmiotu odpowiedzialnego za 

realizację, a zarazem po wybudowaniu infrastruktury kanalizacyjnej będzie jej eksploatatorem. W 

zakresie podatku VAT wystąpi tu możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT, w związku z 

czym wartość wytworzonego środka trwałego stanowić będzie równowartość cen netto 

poszczególnych składników inwestycji. Podkreślić również należy, że w takim wariancie nastąpi 

skupienie odpowiedzialności za realizację inwestycji, prawidłową eksploatację majątku oraz 

dokonywanie odtworzeń w jednym podmiocie, co zapewni racjonalną gospodarkę. Jednocześnie 

Gmina, jako jedyny właściciel spółki, będzie miała możliwość sprawowania kontroli i nadzoru nad 

jej działalnością. 

Rozwiązanie organizacyjne dla operatora  

Z uwagi na fakt, iż regulacje zawarte w wytycznych, a dotyczące podmiotu przyjmującego rolę 

Operatora w projekcie finansowanym ze środków Funduszu Spójności, są znacznie bardziej liberalne 

i nakierowane na efektywność wykorzystania wytworzonej w ramach projektu infrastruktury, 

przeprowadzono analizę rozwiązań wykorzystujących różne dostępne konstrukcje prawne - kapitałowe i 

cywilnoprawne. Zauważyć jednak należy, że rozwiązania cywilnoprawne obarczone są wyższym 

ryzykiem związanym z możliwością rozwiązania odpowiedniej umowy. 

Bieżąca obsługa ludności zostanie zapewniona przez Operatora w oparciu o dotychczas wytworzony 

i nowopowstały majątek, również Operator będzie przedstawiać do zatwierdzenia taryfy. 
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W zakresie efektywności kosztowej oraz organizacyjnej aktualność zachowują, w zakresie 

zorganizowania operatora z wykorzystaniem spółki kapitałowej bądź gminy, założenia poczynione 

w stosunku do beneficjenta. Dodać także należy, iż w przypadku przyjęcia, iż operatorem będzie 

podmiot zorganizowany w formie spółki kapitałowej, możliwe jest wykorzystanie podmiotu istniejącego 

w postaci beneficjenta, co jeszcze bardziej podniesie efektywność rozwiązania organizacyjnego 

przyjętego dla projektu - pozwoli uniknąć rozliczeń wzajemnych pomiędzy Beneficjentem a Operatorem.  

5.2. Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych 

Analiza SWOT jest jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych do porządkowania informacji 

oraz analizowania wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji oraz projektów inwestycyjnych 

lub rozwiązań, które organizacja planuje wdrożyć.  

Technika analityczna SWOT dzieli posiadane informacje i przypisuje je do czterech podstawowych grup, 

które można nazwać kategoriami czynników strategicznych: 

a) S (Strengths) – mocne strony, czyli innymi słowy atuty, zalety, przewagi projektu, 

b) W (Weaknesses) – słabe strony, czyli wszystkie te czynniki, które stanowią bariery, wady, słabości 

projektu, 

c) O (Opportunities) – szanse, czyli wszystkie te elementy otoczenia, które można rozpatrywać jako 

szanse stojące przed analizowanym projektem, 

d) T (Threats) – zagrożenia, czyli wszystkie te elementy otoczenia, które stanowić mogą ryzyko 

niekorzystnej zmiany dla projektu. 

Jeśli w trakcie przeprowadzania analizy pojawi się informacja, której nie można lub nie da się 

zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, wówczas pomija się ją jako strategicznie nieistotną. 

Analiza SWOT jest sposobem uporządkowania informacji o istniejących lub potencjalnych (możliwych) 

uwarunkowaniach rozwoju. Jest ona pewnego rodzaju skwantyfikowanym opisem sytuacji wyjściowej 

Wnioskodawcy oraz projektu. 

Poniżej zaprezentowano analizę SWOT dla obu wariantów oraz wskazane zostanie działanie 

najwłaściwsze z punktu widzenia realizacji projektu. 

S
W

O
T

 Beneficjentem Gmina, operatorem Spółka, 
Beneficjentem i operatorem 

jest Spółka majątek wnoszony  

do Spółki aportem 

majątek dzierżawiony  

przez Spółkę 

M
o

ce
 S

tr
o

n
y

 (
S

) 

Spółka istnieje Spółka istnieje Spółka istnieje 

Spółka posiada osobowość 

prawną oraz zdolność do 

czynności prawnych 

Spółka posiada osobowość 

prawną oraz zdolność do 

czynności prawnych 

Spółka posiada osobowość prawną 

oraz zdolność do czynności 

prawnych 

  jeden podmiot odpowiedzialny za 

dotrzymanie zobowiązań i trwałość 

inwestycji 

Spółka jest właścicielem 

wytworzonej infrastruktury, 

którą eksploatuje 

 Spółka jest właścicielem 

wytworzonej infrastruktury, którą 

eksploatuje 

VAT jest kwalifikowany możliwość odzyskania podatku 

VAT – nie zwiększa wartości 

projektu 

możliwość odzyskania podatku 

VAT – nie zwiększa wartości 

projektu 

rozliczenie amortyzacji rozliczenie amortyzacji rozliczenie amortyzacji 

realizacja zasady 

zanieczyszczający płaci 

realizacja zasady 

zanieczyszczający płaci 

realizacja zasady zanieczyszczający 

płaci 

możliwość odliczenia podatku 

naliczonego, gdy jest jego 

bezpośredni i bezsporny związek 

zakupów z wykonanymi 

czynnościami opodatkowanymi  

możliwość odliczenia podatku 

naliczonego, gdy jest jego 

bezpośredni i bezsporny związek 

zakupów z wykonanymi 

czynnościami opodatkowanymi  

możliwość odliczenia podatku 

naliczonego, gdy jest jego 

bezpośredni i bezsporny związek 

zakupów z wykonanymi 

czynnościami opodatkowanymi  

jednolita struktura własnościowa   jednolita struktura własnościowa  
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S

W
O

T
 Beneficjentem Gmina, operatorem Spółka, 

Beneficjentem i operatorem 

jest Spółka majątek wnoszony  

do Spółki aportem 

majątek dzierżawiony  

przez Spółkę 

brak rozliczeń wzajemnych 

między Beneficjentem 

a Operatorem 

 brak rozliczeń wzajemnych między 

Beneficjentem a Operatorem 

S
ła

b
e 

st
ro

n
y

 (
W

) 

VAT jest kwalifikowany, jeśli 

majątek jest wniesiony w formie 

aportu – zwiększa więc wartość 

projektu i wpływa na wysokość 

amortyzacji kształtującej poziom 

taryf 

Gmina jest właścicielem 

majątku, inny podmiot zajmuje 

się jego eksploatacją  

obciążenia związane z posiadaniem 

majątku – podatek od 

nieruchomości 

wątpliwości co do możliwości 

przekazania aportem 

wytworzonego już majątku w 

kontekście zasady trwałości 

inwestycji 

konieczność ustalenia w 

umowach dzierżawy kto będzie 

amortyzował majątek 

ograniczona zdolność do 

zabezpieczenia spłaty kredytów i 

pożyczek – może wystąpić 

konieczność poręczenia przez 

Gminę 

częściowe wnoszenie aportu – 

wielokrotność czynności 

prawnych 

możliwość błędnego określenia 

praw i obowiązków stron 

umowy zawartej między Gminą 

a Spółką 

 

obciążenia związane z 

posiadaniem majątku – podatek 

od nieruchomości 

obciążenia związane z 

posiadaniem majątku – podatek 

od nieruchomości 

 

 odpłatność umowy dzierżawy   

 prowadzenie inwestycji w 

cudzych środkach trwałych 

 

 ryzyko powstania dwóch 

odrębnych majątków na skutek 

prowadzenia prac 

odtworzeniowych 

 

S
za

n
se

 (
O

) poprawa gospodarki wodno-

ściekowej w Gminie 

poprawa gospodarki wodno-

ściekowej w Gminie 

poprawa gospodarki wodno-

ściekowej w Gminie 

możliwość monitorowania przez 

Gminę wykonania prac i stanu 

majątku 

możliwość monitorowania przez 

Gminę wykonania prac i stanu 

majątku 

możliwość monitorowania przez 

Spółkę wykonania prac i stanu 

majątku 

Z
a

g
ro

że
n

ia
 (

T
) 

ryzyko zawyżenia wartości 

aportu wnoszonego do spółki 

niebezpieczeństwo zaistnienia 

pomocy publicznej 

 

Dążenie wspólników do wypłaty 

zysku, powodujące 

pomniejszenie środków 

przeznaczonych na realizację 

celów spółki 

 Dążenie wspólników do wypłaty 

zysku, powodujące pomniejszenie 

środków przeznaczonych na 

realizację celów spółki 

 niebezpieczeństwo 

wypowiedzenia umów 

przekazujących do używania 

istniejącą infrastrukturę 

kanalizacyjną  

 

 brak trwałości rozwiązania 

instytucjonalnego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

5.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród analizowanych opcji 
instytucjonalnych 

Reasumując wszystkie przedstawione w powyższych punktach uwagi dotyczące rozwiązania 

instytucjonalnego należy wskazać, iż forma organizacyjna w postaci spółki kapitałowej najlepiej 

odpowiada założeniom projektu.  
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Forma spółki kapitałowej pozwala na bardziej przejrzystą politykę finansową i kontrolną, a także 

pozwala rozdzielić zobowiązania spółki od zobowiązań wspólników, co nie jest bez znaczenia przy skali 

opracowywanego projektu. Rozwiązaniem gwarantującym objęcie w ramach jednego podmiotu całości 

istniejącej już oraz mającej powstać infrastruktury jest spółka, która jest już właścicielem całej istniejącej 

obecnie infrastruktury ściekowej na terenie Gminy Lędziny. 

Rozwiązanie takie jest rozwiązaniem modelowym. Wykorzystanie jednego podmiotu, tj. Spółki 

„Partner” i wprowadzenie do niego całości infrastruktury z terenu objętego projektem zapewni 

zrealizowanie przyjętych założeń, a ponadto ułatwi kwestię kalkulacji taryf oraz zapewni publiczny 

charakteru podmiotu. Połączenie roli Beneficjenta i Operatora pozwoli na bardziej przejrzyste 

prowadzenie inwestycji, a zarządzanie, kalkulacja taryf oraz struktura podmiotu będą prostsze oraz 

efektywniejsze od wariantów, w których role te są rozdzielone. Poza tym takie rozwiązanie pozwoli 

uniknąć rozliczeń wzajemnych pomiędzy Beneficjentem a Operatorem. 

Z przedstawionych rozważań wynika, że podstawowym optymalnym rozwiązaniem będzie realizacja 

inwestycji przez Spółkę, co zapewni możliwość odzyskania podatku VAT, a w konsekwencji niższe 

opłaty za odbiór ścieków od mieszkańców. Spółka będąc operatorem istniejącego i wytworzonego 

w ramach projektu majątku będzie wnioskowała o zatwierdzenie taryf.  

Dodatkowo rozwiązanie to zapewni prawidłową eksploatację wytworzonego majątku, która będzie 

wdrażała w praktyce zasadę „zanieczyszczający płaci” gdyż wszystkie koszty ponoszone są przez ten 

podmiot będą wliczane do opłat za ścieki. Dodatkowo opłaty te nie będą zawyżone poprzez wliczenie 

podatku VAT do nakładów inwestycyjnych, co nie będzie narażało Gminy na ponoszenie dodatkowych 

(wyższych) kosztów dopłat do cen za ścieki w przypadku przekroczenia przez opłaty za wodę i ścieki 

progu 3,5% dochodu do dyspozycji. 

Istniejąca Spółka, ma doświadczenie w zarządzeniu i prawidłowej eksploatacji systemu kanalizacyjnego, 

zapewnia więc świadczenie usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z przepisami 

prawa polskiego i UE.  
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6. Opis przedsięwzięcia 

6.1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 

Preferowanym wariantem jest wariant I, który został wybrany z następujących powodów: 

 niższe koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne, 

 mniejsze zagrożenie dla środowiska dzięki odprowadzaniu ścieków do istniejącej oczyszczalni 

Hołdunów i modernizowanej oczyszczalni Ziemowit, 

 korzystniejsze względy lokalizacyjne – wykluczenie konieczności wykupu znacznych ilości terenu 

pod dodatkową oczyszczalnię ścieków i związanych z tym postępowań administracyjno - prawnych, 

a przede wszystkim wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska. 

Następnym krokiem było wyznaczenie w ramach wybranego wariantu I, zakresu inwestycji, który może 

być dofinansowywany z Funduszu Spójności. Uwzględniając zasadę, że kanalizacja zbiorcza powinna 

być budowana tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione dla wybranego wariantu przeprowadzono 

analizę zgodnie z „Metodyką wyznaczenia w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która 

może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności”. Obliczenia te wykonano osobno dla zlewni 

każdej oczyszczalni ścieków. 

W kolejnym kroku wzięto pod uwagę zdolność finansową (kredytową) Beneficjenta i Gminy, która 

będzie poręczać pożyczki zaciągane przez Spółkę na realizację projektu, i odrzucono fragmenty 

charakteryzujące się niskim wskaźnikiem koncentracji ilości mieszkańców na 1 km planowanej do 

wybudowania sieci kanalizacyjnej, ustalając w ten sposób zakres przedsięwzięcia.  

Zakres przedsięwzięcia objętego finansowaniem z Funduszu Spójności w Gminie Lędziny został 

przedstawiony w poniższej tabeli. Poziom cen został zaktualizowany wg stanu na rok 2011 (m.in. na 

podstawie rozstrzygniętego kontraktu W1). 

Tabela 6.1–1 Zestawienie kosztów inwestycyjnych zakresu inwestycji w Gminie Lędziny 

Wyszczególnienie 
Długość [m] 

/ilość [szt.] 

Koszt netto 

[zł] 

Kontrakt W1 

Oczyszczalnie ścieków sanitarne modernizowane i rozbudowywane 

Oczyszczalnie ścieków sanitarne przystosowywane do docelowej ilości 

ścieków 

Koszty ogólne - próby, badania, objazdy, wycinka drzew itp. 

1 17 343 600 

Dokumentacja projektowa 1 536 400 

RAZEM Kontrakt W1 17 880 000 

Kontrakt W2 

Zadanie W2.1 

Kanalizacja grawitacyjna sanitarna  12 951 13 183 248 

Rurociągi tłoczne sanitarne 793 500 240 

Pompownie sanitarne 4 325 600 

Kanalizacja grawitacyjna deszczowa 9 363 5 526 640 

Separatory ścieków deszczowych zintegrowane z osadnikami i wyloty 

brzegowe 
3 126 000 

Dokumentacja projektowa 1 412 765 

Koszty ogólne - próby, badania, objazdy, wycinka drzew itp. 1 345 790 

Razem Zadanie W2.1 20 420 283 

Zadanie W2.2 

Kanalizacja grawitacyjna sanitarna  22 359 22 837 880 

Rurociągi tłoczne sanitarne 4 669 2 965 550 

Pompownie sanitarne 4 606 800 

Kanalizacja grawitacyjna deszczowa 3 772 3 456 740 

Separatory ścieków deszczowych zintegrowane z osadnikami i wyloty 

brzegowe 
3 77 000 
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Wyszczególnienie 
Długość [m] 

/ilość [szt.] 

Koszt netto 

[zł] 

Dokumentacja projektowa 1 643 249 

Koszty ogólne - próby, badania, objazdy, wycinka drzew itp. 1 785 390 

Razem Zadanie W2.2 31 372 609 

Zadanie W2.3 

Kanalizacja grawitacyjna sanitarna  12 926 12 778 320 

Rurociągi tłoczne sanitarne 5 140 3 213 080 

Pompownie sanitarne 4 329 300 

Kanalizacja grawitacyjna deszczowa 8 268 4 941 300 

Separatory ścieków deszczowych zintegrowane z osadnikami i wyloty 

brzegowe 
4 98 000 

Dokumentacja projektowa 1 446 730 

Koszty ogólne - próby, badania, objazdy, wycinka drzew itp. 1 345 710 

Razem Zadanie W2.3 22 152 440 

Zadanie W2.4 

Kanalizacja grawitacyjna sanitarna  22 584 23 329 462 

Kanalizacja grawitacyjna deszczowa 1 247 792 120 

Separatory ścieków deszczowych zintegrowane z osadnikami i wyloty 

brzegowe 
2 70 000 

Dokumentacja projektowa 1 508 402 

Koszty ogólne - próby, badania, objazdy, wycinka drzew itp. 1 435 770 

Razem Zadanie W2.4 25 135 754 

RAZEM Kontrakt W2 99 081 086 

Kontrakt S1 

Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego  1 695 942 

RAZEM Kontrakt S1 695 942 

RAZEM INWESTYCJA 

Kanalizacja grawitacyjna sanitarn, rurociągi tłoczne, pompownie 

Kanalizacja grawitacyjna deszczowa, separatory ścieków deszczowych  

81 422 km kan.sanit. 

22 650 km kan.deszcz. 

12 szt. pompowni 

12szt. separatorów 

114 413 540 

Oczyszczalnie ścieków  2 17 343 600 

Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego 1 695 942 

Dokumentacje projektowe 1 2 547 546 

RAZEM 117 657 028 

Źródło: Na podstawie koncepcji technicznych 

Liczba osób korzystających po realizacji inwestycji z kanalizacji (rok 2016) wyniesie 14 619 osób, co 

stanowi ok. 90% prognozowanej liczby mieszkańców Gminy. 

Podkreślić należy, że ostateczna liczba osób podłączonych do kanalizacji może ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Graficzne przedstawienie zakresu przedsięwzięcia znajduje się na mapie na potrzeby analizy opcji do 

Studium Wykonalności, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego studium, opracowanych zgodnie 

z „Wytycznymi do sporządzenia map na potrzeby analizy opcji do Wstępnego Studium Wykonalności 

(WSW) lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studium Wykonalności (SW)”. 

Wskaźnik osób podłączonych na kilometr kanalizacji dla tak zdefiniowanego zakresu wynosi: 

 w zlewni oczyszczalni Ziemowit – 124 Mk/km, 

 w zlewni oczyszczalni Hołdunow – 201 Mk/km, 

 średnia dla całej Gminy Lędziny - 163 Mk/km. 
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6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii 

6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne 

Oczyszczalnie ścieków.  

Oczyszczalnia w Hołdunowie. Oczyszczalnia w chwili obecnej posiada około 55% rezerwę liczoną 

obciążeniem hydraulicznym i około 35% rezerwę liczoną ładunkiem zanieczyszczeń.  

Taka rezerwa pozwala na bezproblemowe przejęcie wszystkich ścieków z uporządkowanej zlewni Z4 

łącznie z ewentualnym skierowaniem do niej ścieków z przyszłych (mających dopiero powstać) terenów 

przemysłowych i usługowo-mieszkalnych.  

W przyjętym wariancie, do oczyszczalni dopływać będzie około Qśrd = 600 m
3
/d ścieków. Technologia 

oczyszczalni pozostanie bez zmian (patrz punkt. 2.3.2). 

Oczyszczalnia „Ziemowit”. Modernizowana i rozbudowywana oczyszczalnia ścieków „Ziemowit” jest 

przestarzałą technologicznie oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną bez usuwania zanieczyszczeń 

biogennych oraz ze słabo rozwiniętym węzłem przeróbki osadu nadmiernego.  

Zakres modernizacji obiektu obejmuje gruntowną przebudowę oczyszczalni zarówno w części 

mechanicznej, biologicznej jak i osadowej. Oczyszczalnia będzie pracowała w oparciu o technologię 

osadu czynnego. Docelowa przepustowość wynosić będzie 2 800 m
3
/d (18 700 RLM). W stosunku do 

przepływu SNQ (0,1054 m
3
/s) w potoku Goławieckim średniodobowy udział ścieków odprowadzanych 

docelowo z oczyszczalni „Ziemowit” wyniesie 30%.  

Zmniejszenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni wynika z ograniczenia zatrudnienia oraz 

wydobycia w KWK Ziemowit w stosunku do zakładanych w chwili budowy obecnej oczyszczalni 

„Ziemowit” (lata 80-te ubiegłego wieku). Wzrośnie natomiast wielkość obiektu ze względu na możliwy 

do przyjęcia ładunek zanieczyszczeń, który uwzględnia nowopodlączonych mieszkańców Gminy.  

Generalnie należy stwierdzić, że oczyszczalnia będzie wyposażona w urządzenia mające jak najmniejsze 

oddziaływania zewnętrzne (emisja hałasu, odorów, itp.) przy jednoczesnym ich wysokim poziomie 

technicznym. Dotyczy to w szczególności węzła mechanicznego oczyszczania ścieków, gdzie 

zastosowana będzie zblokowana stacja, węzła biologicznego w którym zastosowane będzie 

napowietrzanie wgłębne (dla stref tlenowych) i mieszadła zatapialne (dla stref beztlenowych lub 

anoksycznych) i końcowej przeróbki osadów, gdzie zaleca się zastosowanie pras odwadniających.  

W poniższej tabeli zestawiono bilans ilościowo-jakościowy ścieków obciążających docelowo 

zmodernizowaną oczyszczalnię „Ziemowit” według przyjętego do realizacji wariantu I. Jako miarodajny 

okres docelowy do sporządzenia bilansu przyjęto rok 2016, w którym planuje się zakończyć proces 

kanalizowania Gminy, co jest równoznaczne z pozyskaniem maksymalnej ilości użytkowników systemu 

kanalizacji sanitarnej. 

Tabela 6.2.1-1 Bilans ilościowy i jakościowy ścieków doprowadzanych do zmodernizowanej oczyszczalni 

„Ziemowit” 

Parametr Jednostka Wartość 

Projektowana wielkość oczyszczalni RLM 18 700 

Średni dobowy przepływ ścieków(Qdśr) m
3
/d 2 800 

Ładunki całkowite 

ChZT kgO2/d 2243 

BZT5 kgO2/d 1121 

Zawiesina kg/d 1326 

azot ogólny kgN/d 247 

fosfor ogólny kgP/d 41 

Stężenia zanieczyszczeń: 

ChZT gO2/m
3
 810 

BZT5 gO2/m
3
 405 

Zawiesina g/m
3
 479 

azot ogólny gN/m
3
 89 

fosfor ogólny gP/m
3
 15 

Ścieki oczyszczone Jakość otrzymana Jakość wymagana 

ChZT gO2/m
3
 44 gO2/m

3
 125 

BZT5 gO2/m
3
 11 gO2/m

3
 15 

Zawiesina g/m
3
 20 g/m

3
 35 
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Parametr Jednostka Wartość 

Azot całkowity (NH4+Norg+NO3) gN/m
3
 14.0 gN/m

3
 15 

Fosfor ogólny gP/m
3
 1.8 gP/m

3
 2 

Źródło: Aktualizacja Wielowariantowego projektu koncepcyjnego dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 

Gminie Lędziny”; 2007 r. 

Zaproponowany w rozwiązaniach koncepcyjnych schemat technologiczny oczyszczalni „Ziemowit” 

w okresie docelowym obejmował będzie następujące procesy jednostkowe: 

 przyjmowanie ścieków dowożonych z szamb przez projektowany punkt zlewny,  

 pompowanie ścieków przez nową pompownię ścieków surowych wraz z likwidacją pompowni 

istniejącej, 

 wstępne oczyszczanie mechaniczne ścieków na projektowanej gęstej kracie mechanicznej lub sicie 

o prześwicie 6 mm (w ramach stacji mechanicznego oczyszczania ścieków), 

 odwadnianie, prasowanie i higienizację wydzielonych na kracie skratek w projektowanych 

instalacjach, 

 usuwanie zawiesin mineralnych (piasku) ze ścieków w piaskowniku stacji mechanicznego 

oczyszczania ścieków, 

 odwadnianie piasku w projektowanym separatorze piasku, 

 odrębne gromadzenie odwodnionych skratek i piasku w kontenerach (z możliwością dozowania 

wapna chlorowanego) i okresowy wywóz tych odpadów do miejsca unieszkodliwiania lub 

wykorzystania, 

 biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego w dwóch ciągach reaktorów 

biologicznych współpracujących z projektowanym układem dmuchaw - utworzony system 

biologicznego oczyszczania będzie się składał z komór defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji, 

których wielkość i wzajemne proporcję będą tak dobrane, aby uzyskać efektywne usuwanie 

związków organicznych oraz biologiczne usuwanie azotu i fosforu; na reaktory biologiczne składać 

się będzie objętość reaktora istniejącego oraz nowe wybudowane komory, 

 wspomaganie biologicznego usuwania fosforu poprzez symultaniczne strącanie fosforanów przy 

pomocy siarczanu żelazowego (PIX-u), dozowanego do ścieków przed osadnikami wtórnymi, 

w oparciu o projektowaną instalację do magazynowania i dozowania płynnych reagentów, 

 końcowe klarowanie ścieków w dwóch istniejących osadnikach oraz jednym projektowanym 

osadniku wtórnym, skąd ścieki zostaną odprowadzone, poprzez układ pomiarowy, do odbiornika, 

 usuwanie części pływających z powierzchni osadników i kierowanie ich do komory tlenowej 

stabilizacji osadu nadmiernego, 

 stabilizacja osadu nadmiernego w projektowanej, wydzielonej komorze stabilizacji tlenowej 

współpracującej z projektowanym układem dmuchaw, 

 zagęszczanie osadu nadmiernego w projektowanym zagęszczaczu mechanicznym do około 50 kg/m
3
 

(5.0 % s.m.), 

 magazynowanie osadu w projektowanych dwóch zbiornikach osadu zagęszczonego,  

 końcowe odwadnianie osadu na projektowanej prasie taśmowej do około 20 % s.m., 

 alternatywne wapnowanie osadu odwodnionego w przypadku wykorzystania danej partii osadu do 

zagospodarowania przyrodniczego (instalacja projektowana), 

 alternatywne składowanie osadu wapnowanego w projektowanym magazynie osadu przed jego 

ostatecznym (np. przyrodniczym) wykorzystaniem,  

Poniżej zawarto obliczenia charakterystycznych parametrów technologicznych dla oczyszczalni 

„Ziemowit”, uwzględniające wykorzystanie obecnie funkcjonujących obiektów. 
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Tabela 6.2.1-2 Wyniki koncepcyjnych obliczeń technologicznych dla zmodernizowanej oczyszczalni 

„Ziemowit” 

Parametr Jednostka Wartość Parametr Jednostka Wartość 

CZĘŚĆ MECHANICZNA 

Stacja zlewna ścieków dowożonych Pompownia ścieków 

Maksymalna, chwilowa 

przepustowość  
dm3/s 5.0 Objętość zbiornika czerpalnego m3 48.0 

Objętość zbiornika buforowego m3 24.0 Zespół pomp:     

Pompa:      - ilość zainstalowanych pomp szt. 3 

 - ilość zainstalowanych pomp szt. 1  - ilość pracujących pomp szt. 2 

 - ilość pracujących pomp szt. 1  - wydajność pompy m3/h 200 

 - wydajność pompy dm3/s 5.0  - wysokość podnoszenia m 8 

 - wysokość podnoszenia m 10  - moc silnika kW 7,5 

 - moc silnika kW 1.5 
Wydajność maksymalna 

pompowni 
m3/h 400 

Krata Piaskownik  

 Ilość krat szt. 2  Ilość koryt piaskownika szt. 2 

 Prześwit szczelin mm 6  Długość piaskownika m 24,0 

 Wydajność kraty m3/h 400 Prędkość przepływu  m/s 0.25 

 Jednostkowa ilość skratek l/M/d 0,013 Jednostkowa ilość piasku l/M/d 0,012 

 Ciężar właściwy skratek kg/m3 1150 Gęstość wydzielonego kg/m3 1250 

 Objętość wydzielonych skratek m3/d 0,24 objętość wydzielonego piasku m3/d 0,22 

 Ciężar wydzielonych skratek Mg/d 0,28 Ciężar wydzielonego piasku Mgt/d 0,28 

Suma mocy napędów kraty i instalacji 

do płukania, prasowania i higienizacji 

skratek 

kW 8.5 

Suma mocy napędów zgarniaczy, 

pomp pulpy piaskowej, wirowego 

odwadniacza piasku 

kW 9.0 

REAKTOR BIOLOGICZNY 

 Reaktor ogółem:    Obciążenie osadu g/gd 0.061 

 - ilość reaktorów (ciągów 

technologicznych) 
szt. 2  Stężenie osadu czynnego kg/m3 4,60 

 - objętość komory beztlenowej m3 150  Przyrost osadu kg/d 1 333 

  - objętość komory anoksycznej m3 800  Czas zatrzymania ścieków (Qdsr) h 34,7 

  - objętość komory tlenowej m3 1200 
 Czas zatrzymania ścieków 

(Qhmax) 
h 11,0 

  - stosunek VDEN/VBB - 0,40 Strefa denitryfikacji 

Stefa defosfatacji Całkowita objętość komór m3 1600 

Całkowita objętość komór m3 300  Czas zatrzymania ścieków (Qdsr) h 13,9 

Czas zatrzymania ścieków 

(Qhmax+Qrec) 
h 0.64 

 Czas zatrzymania ścieków 

(Qhmax) 
h 4,4 

Czas zatrzymania ścieków (Qdsr) h 2.6  Moc jednostkowa na mieszanie W/m3 5,0 

Czas zatrzymania ścieków (Qhmax) h 0.8 
Całkowita moc zainstalowanych 

mieszadeł 
kW 8.0 

Jednostkowa moc mieszania W/m3 5.0  Stopień recyrkulacji wewnętrznej % 400 

Całkowita moc zainstalowanych 

mieszadeł 
kW 1.5 Wydajność denitryfikacji gN/gBZT5 0.14 

Strefa nitryfikacji 

Całkowita objętość komór m3 2400 Średnie zapotrzebowanie tlenu kgO2/h 120.6 

Czas zatrzymania ścieków (Qdsr) h 20.8 
Maksymalne zapotrzebowanie 

tlenu 
kgO2/h 197.6 

Czas zatrzymania ścieków (Qhmax) h 6.6 Natlenianie dyfuzorowe:     

Zużycie tlenu:      - głębokość komory tlenowej m 4.5 

 - w procesie utlenienia Corg kgO2/d 1277  - stopień wykorzystania tlenu - 0.23 

 - w procesie utlenienia azotu kgO2/d 844  - średnia ilość powietrza m3/h 1915 

 - w procesie redukcji azotu (odzysk) kgO2/d 463  - maksymalna ilość powietrza m3/h 3137 

Stężenie tlenu w strefie gO2/m
3 2.0 

 - całkowita ilość dyfuzorów w 

komorach napowietrzanych 
szt. 1000 
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Parametr Jednostka Wartość Parametr Jednostka Wartość 

Stacja dmuchaw 

Ilość zainstalowanych dmuchaw szt. 3 Spręż powietrza bar 0.50 

Ilość pracujących dmuchaw szt. 2 Moc silnika dmuchawy kW 55.0 

Wydajność dmuchawy m3/h 2000 Wydajność stacji dmuchaw m3/h 4000 

CZĘŚĆ OSADOWA 

Osadnik wtórny 

 Osadniki istniejące:  Osadniki projektowane: 

  - ilość  szt. 2   - ilość  szt. 1 

  - średnica  m 12,0   - średnica  m 20,0 

  - powierzchnia  m2 113   - powierzchnia  m2 314 

  - głębokość czynna  m 2,8   - głębokość czynna  m 4,0 

  - objętość czynna a m3 318   - objętość czynna  m3 1256 

Suma mocy napędów zgarniaczy i 

układów odprowadzania części 

pływających 

kW 5.0 

Suma mocy napędów zgarniacza i 

układu odprowadzania części 

pływających 

kW 3.0 

 Osadniki ogółem: 

  - powierzchnia osadników m2 540  Stężenie osadu recyrkulowanego kg/m3 9,6 

  - głębokość czynna osadników m 3,5  Stopień recyrkulacji osadu % 91,8 

  - objętość czynna osadników m3 1892 Czas zagęszczania osadu h 3.0 

 Obciążenie powierzchni ilością osadu l/m2h 371  Czas zatrzymania (Qhmax) h 5,2 

 Obciążenie powierzchniowe m/h 0,67 Stężenie osadu przy dnie osadnika kg/m3 12.0 

Indeks objętościowy osadu cm3/g 120 
Współczynnik rozcieńczenia 

osadu 
- 0.8 

Osad do przeróbki Komora stabilizacji osadu 

Ilość suchej masy osadu kg/d 1278 
Przyjęta wielkość komór 

(reaktory istniejące): 
   

Stężenie osadu kg/m3 9.6  - ilość komór szt. 1 

Objętość osadu m3/d 133  - objętość czynna komory m3 2315 

Pompownia osadu  - głębokość czynna komory m 3.0 

Ilość zainstalowanych pomp szt. 3  - powierzchnia komory m2 772 

Ilość pracujących pomp szt. 2 
 - całkowita objętość komory 

stabilizacji 
m3 2315 

Wydajność pompy m3/h 100 Mieszadła wolnoobrotowe:    

Wysokość podnoszenia m 15.0  - ilość mieszadeł w komorze szt. 2.0 

Moc silnika kW 7.5  - moc mieszadła kW 3.7 

Całkowita wydajność pompowni m3/h 200  - jednostkowa moc mieszania W/m3 1.6 

Możliwy stopień recyrkulacji % 173 
Wymagana ilość tlenu na 

autooksydację: 
   

Osad ustabilizowany  - ilość biomasy rozłożonej kg/d 255.5 

Ilość suchej masy osadu kg/d 1022 
 - jedn. zużycie tlenu na utlen. 

Biomasy 
kgO2/kg 1.42 

Stężenie osadu kg/m3 7.7  - zużycie tlenu na stabilizację kgO2/d 362.8 

Objętość osadu m3/d 133  - maksymalna ilość tlenu kgO2/h 32.4 

Zagęszczacz mechaniczny  - stężenie tlenu rozpuszczonego gO2/m
3 2.0 

Ilość zainstalowanych zagęszczaczy szt. 1  - wymagana ilość powietrza m3/h 1414 

Wydajność zagęszczacza m3/h 30 Wymaga ilość tlenu - mieszanie:    

Czas pracy zagęszczacza (5 

dni/tydzień) 
h/d 6.2 

 - jednostkowa ilość powietrza dla 

mieszania 
m3/m2h 2.5 

Suma mocy napędów zagęszczacza 

wraz z instalacjami towarzyszącymi i 

pompą osadową 

kW 6.0 
 - całkowite zapotrzebowanie 

pow. do mieszania 
m3/h 1929 

Ilość osadu zagęszczonego kg/d 1022 
Wymagana maksymalna ilość 

powietrza 
m3/h 1929 

Stężenie osadu zagęszczonego kg/m3 50.0 
Parametry dmuchawy dla komór 

stabilizacji: 
   

Objętość osadu zagęszczonego m3/d 20.4  - ilość dmuchaw zainstalowanych szt. 2 
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Parametr Jednostka Wartość Parametr Jednostka Wartość 

Zbiornik osadu  - ilość dmuchaw pracujących szt. 1 

 Ilość zbiorników szt. 2  - wydajność dmuchawy m3/h 2000 

 Średnica zbiornika m 6,0  - ciśnienie dmuchawy bar 0.5 

 Głębokość czynna m 3,5  - moc silnika dmuchawy kW 55.0 

 Objętość zbiornika m3 99 Odwadnianie osadu 

 Całkowita objętość zbiorników   198 Ilość zainstalowanych pras szt. 1 

 Czas magazynowania osadu d 10,1   - wydajność prasy m3/h 6,0 

 Stężenie osadu zagęszczonego kg/d 50,0   - czas pracy urządzenia h/d 4,8 

 Objętość osadu zagęszczonego m3/d 20,4 

Suma mocy napędów prasy wraz 

z instalacjami towarzyszącymi i 

pompą osadową 

kW 8.0 

Mieszadła zatapialne:    Sucha masa osadu odwodnionego % 20,0 

 - ilość mieszadeł w jednym zbiorniku szt. 1  Objętość osadu odwodnionego m3/d 6,4 

 - moc mieszadła kW 1.5 Ilość suchej masy osadu kg/d 1022 

 - jednostkowa moc mieszania W/m3 15 Uwodnienie osadu % 20.0 

Wapnowanie osadu Całkowita masa osadu (z wodą) kg/d 5110 

Jednostkowa dawka wapna (CaO) kgCaO/kgsm 0.30 Zadaszony magazyn osadu 

Dobowe zużycie wapna kgCaO/d 307 Powierzchnia składowiska m2 200 

Suma mocy napędów przenośników 

i mieszarki 
kW 6.0 

Wysokość warstwy składowanego 

osadu 
m 1.0 

   Czas składowania osadu d 31.3 

Źródło: Aktualizacja Wielowariantowego projektu koncepcyjnego dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 

w Gminie Lędziny”; 2007 r. 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

Inwestycja będzie polegać na: 

 budowie kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków dla 

części dzielnicy Lędziny i Smardzowice, 

 budowie kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków dla 

dzielnic: Zamoście, Blych i części dzielnicy Lędziny, 

 budowie kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków dla 

dzielnic: Górki i Goławiec, 

 budowie kolektorów grawitacyjnych dla dzielnicy Hołdunów, 

 budowie kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i wylotami do odbiorników, 

System kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostanie zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz sztuką inżynierską. Wszędzie, gdzie będzie to technicznie możliwe 

przewiduje się zastosowanie systemu kanalizacji grawitacyjnej, a jedynie w przypadkach uzasadnionych 

zostaną zastosowane pompownie ścieków i współpracujące z nimi rurociągi tłoczne. Projektowane 

pompownie będą obiektami nowoczesnymi, nieuciążliwymi dla otoczenia, które nie będą wymagały 

stałej obecności obsługi technicznej. Teren każdej z pompowni będzie posiadać drogę dojazdową oraz 

ogrodzenie i oświetlenie. Przekroje i spadki rur kanalizacyjnych będą umożliwiały uzyskanie warunków 

samooczyszczania się kanałów oraz właściwych parametrów hydraulicznych.  

Przyjęto, że sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonane zostaną z rur PVC z wydłużonymi 

kielichami, klasy S, z litą ścianką i atestami dopuszczającymi ich stosowanie na terenach występowania 

szkód górniczych o średnicach od DN 160 mm do DN 400 mm.  

Na kanalizacji znajdować się będą studzienki rewizyjne, połączeniowe lub kaskadowe usytuowane 

w odległościach od 10 m (w rejonie ciasno zabudowanym budownictwem jednorodzinnym) do 50 m 

(możliwa maksymalna odległość studzienek na kanalizacji). Zaprojektowane studnie rewizyjne, 

przelotowe, połączeniowe i kaskadowe na kanalizacji sanitarnej będą miały minimalną średnicę 

DN 1,2 m dla studni betonowych oraz Dy 600 mm dla studzienek z tworzyw sztucznych. 
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Pompownie ścieków sanitarnych należy zastosować jako prefabrykowane wykonane z betonu lub 

polimerobetonu, całkowicie zagłębione pod terenem i wyposażone w dwie pompy zatapialne (1P + 1R). 

Pompy sterowane będą automatycznie w zależności od zadanych poziomów włącz/wyłącz z sygnalizacją 

zdalną. Ze wstępnych obliczeń wynika, że pompownie będą posiadały wydajności od Qhmax = 5 m
3
/h do 

50 m
3
/h przy geometrycznych wysokościach podnoszenia od Hg = 7 m do 72 m. Przewiduje się, 

że komunikacja pompowni z dyspozytornią centralną będzie odbywała się przy zastosowaniu systemu 

telefonii komórkowej, tzn. w przypadku awarii z pompowni będzie wysyłany automatyczny sygnał, a na 

panelu dyspozytorni zostanie wyświetlony komunikat o konieczności wysłania ekipy technicznej. 

Dla dwóch istniejących przepompowni ścieków: PKP i Oficerska należy przeprowadzić ich likwidację 

(rozbiórka obiektów do 1,5 m poniżej poziomu terenu wraz z zasypaniem gruzem i piaskiem, ubiciem 

zasypki, rozścieleniem warstwy ziemi urodzajnej i obsianiem trawą). Obok zlikwidowanych pompowni 

zostaną zainstalowane nowe, podziemne, kontenerowe pompownie: Pistn1/2 i Pistn2/2. 

Rurociągi tłoczne wykonane będą z rur PE 80 (SDR 17) oraz PE 80 (SDR 11) na ciśnienie nominalne 6 

i 10 bar. Rurociągi będą posiadały średnice od DN 63 mm do DN 250 mm. 

Separatory zintegrowane z osadnikami oczyszczające ścieki deszczowe są zaprojektowane i zostaną 

dobrane tak, aby w odpływie do odbiorników nie były przekroczone stężenia zawiesiny ogólnej (do 

100 mg/dm
3
) i substancji ropopochodnych (do 15 mg/dm

3
). Przyjęto, że zastosowane zostaną separatory 

zintegrowane z osadnikiem i by-passem. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wymagane 

przepustowości dla zaproponowanych zintegrowanych separatorów wyniosą od 7 dm
3
/s do 45 dm

3
/s. 

Likwidacja występujących niedoborów w systemie kanalizacji deszczowej Lędzin jest elementem 

dopełniającym do działań związanych z budową na tym terenie kanałów sanitarnych.  

Zakłada się, że kanały deszczowe z reguły układane będą we wspólnym wykopie z kanałami 

sanitarnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem, dla wyodrębnionych 12 zlewni ścieków deszczowych, 

przed wprowadzeniem z nich ścieków do odbiorników, zastosowane zostaną urządzenia oczyszczające 

(separatory i osadniki). Pierwotnie rozpatrywano możliwość znacznego wykorzystania istniejących 

kanałów ogólnospławnych na kanały deszczowe po równoległym wybudowaniu obok nich kanalizacji 

sanitarnej. Jednak duże uchybienia w sztuce budowlanej, które zostały popełnione przy wykonywaniu 

sieci ogólnospławnych oraz znaczne zniszczenia występujące na tych sieciach (min. szkody górnicze) 

spowodowały, że należy przyjąć w większości budowę nowej kanalizacji deszczowej.  

6.2.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń 

Adaptacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” 

Oczyszczalnia w Hołdunowie jest obiektem całkowicie nowym, spełniającym wszelkie kryteria prawne, 

formalne i techniczne. Oczyszczalnia „Hołdunów” pozostawiona zostanie do dalszej obsługi tej 

dzielnicy.  

W zakresie prac dla oczyszczalni ścieków „Hołdunów” należy przeprowadzić dobór, dostawę i montaż 

systemu zdalnego sterowania i monitorowania stanów pracy istniejących, współpracujących 

z oczyszczalnią przepompowni ścieków. 

Oczyszczalnia „Ziemowit”  

Proponowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni „Ziemowit” polegać będzie na wykonaniu 

wymienionych niżej prac: 

 Wykonanie punktu zlewnego przyjmującego ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. Ścieki 

z wozów asenizacyjnych wprowadzane będą poprzez moduł stacji zlewczej do podziemnego 

szczelnego zbiornika magazynowego. Ze zbiornika ścieki w sposób kontrolowany dozowane będą do 

kolektora dopływowego ścieków surowych (przed pompownią ścieków surowych). 

 Wykonanie pompowni ścieków surowych na początku ciągu technologicznego oczyszczalni. Po 

wykonaniu nowej pompowni (wskazane jest zastosowanie pompowni kontenerowej, zamkniętej 

i wyposażonej w pompy zatapialne) przewiduje się likwidację istniejącej pompowni. 

 Wykonanie zblokowanej stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (krata lub sito i piaskownik) 

wraz z instalacjami prasowania skratek, odwadniania piasku, higienizacji tych odpadów, 
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kontenerami magazynowymi i odciągiem powietrza zakończonym biofiltrem. Nowy ciąg 

mechanicznego oczyszczania ścieków proponuje się ulokować obok istniejącej kraty i piaskownika. 

Obiekty istniejące, po ich wyremontowaniu i dozbrojeniu w urządzenia i instalacje, stanowić będą 

ciąg awaryjny mechanicznego oczyszczania ścieków. Dla ciągu awaryjnego nie przewiduje się 

podłączenia do biofiltra. 

Rysunek 6.2.2-1 Przykładowy blokowy schemat technologiczny oczyszczalni „Ziemowit” po jej przebudowie 

i rozbudowie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przekształcenie obecnej komory biosorpcji i biostabilizacji na część nowego reaktora biologicznego, 

tj. jedną komorę denitryfikacji i jedną komorę nitryfikacji wraz z ich wyposażeniem w nowe 

instalacje i urządzenia. 

 Wykonanie dopełniającej komory defosfatacji do przebudowanego istniejącego reaktora oraz 

budowa nowego trójkomorowego reaktora biologicznego składającego się z komory defosfatacji, 

denitryfikacji i nitryfikacji. 

 Wykonanie stacji dmuchaw obsługującej komory nitryfikacji obu reaktorów biologicznych. 

 Wykonanie stacji dozowania PIX składającej się z tacy ociekowej, zbiornika magazynowego PIX 

i układu pompowego dozującego PIX przed osadniki wtórne. 

 Wykonanie dodatkowego wtórnego osadnika radialnego oraz wykonanie remontu dwóch 

istniejących osadników wtórnych. We wszystkich osadnikach zainstalowane zostaną układy do 

usuwania części pływających z powierzchni osadników wraz z systemem rurociągów kierujących 
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części pływające do projektowanej komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego i dalej do 

zagęszczacza mechanicznego. 

 Instalację trzech dodatkowych pomp zatapialnych w istniejącej pompowni osadu dla potrzeb 

prowadzenia procesu recyrkulacji zewnętrznej osadu (przed reaktor biologiczny) i odprowadzania 

osadu nadmiernego do projektowanej wydzielonej komory stabilizacji tlenowej osadów. 

 Wykonanie wydzielonej komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego wraz z wyposażeniem 

(mieszadła, system napowietrzania). 

 Wykonanie stacji dmuchaw obsługującej wydzieloną komorę stabilizacji tlenowej osadu 

nadmiernego. 

 Wykonanie dwóch zbiorników osadu zagęszczonego. 

 Wykonanie budynku, w którym zainstalowany zostanie zagęszczacz mechaniczny i stacja 

mechanicznego odwadniania osadów wraz z osprzętem. 

 Wykonanie stacji higienizacji osadu (instalacji do wapnowania osadu) składającej się z silosu wapna 

palonego oraz dozownika i mieszacza wapna z osadem. 

 Wykonanie zadaszonego magazynu osadu odwodnionego na części terenów zajmowanych obecnie 

przez poletka osadowe. 

 Wykonanie remontu i przebudowy istniejącego budynku socjalno-technicznego, który po 

przebudowie i remoncie powinien posiadać następujące pomieszczenia: centralną dyspozytornię 

wraz z komputerowym centrum zarządzania i sterowania oczyszczalnią oraz pompowniami 

sieciowymi wraz z wydzielonym archiwum dla dokumentów, pomieszczenie kierownika 

oczyszczalni wraz ze stanowiskiem komputerowym, szatnię, pokój socjalny, łaźnię i wc, dyżurkę, 

warsztat wraz z magazynem podręcznym, magazyn części zamiennych i sprzętu, ogrzewany garaż 

dla trzech samochodów, rozdzielnię elektryczną główną i laboratorium. 

 Wprowadzenie systemów umożliwiających zdalny nadzór i sterowanie procesami technologicznymi 

na oczyszczalni (w tym zakup przenośnego pobieraka próbek ścieków do analizy) i pompowniami 

sieciowymi przynależnymi do zlewni oczyszczalni „Ziemowit”. 

 Wykonanie niezbędnych kolektorów, przewodów, kanałów, komór rozdziału i połączeniowych 

pozwalających na docelowe powiązanie obiektów oczyszczalni. 

 Wykonanie zasilania poszczególnych obiektów oczyszczalni z urządzeń Zakładu Energetycznego. 

Przewiduje się zabudowanie przez Zakład Energetyczny stacji transformatorowej na terenie 

oczyszczalni, w pobliżu budynku socjalnego. Jako zasilanie awaryjne przewiduje się wykorzystać 

stacjonarny agregat prądotwórczy. 

 Usunięcie z terenu oczyszczalni zbędnych obiektów i urządzeń. 

 Wykonanie przyłącza wody na terenie oczyszczalni i do studni zlokalizowanej około 20 mb przed 

ogrodzeniem oczyszczalni. 

 Wymianę i dostosowanie oświetlenia terenu do nowego usytuowania poszczególnych obiektów 

oczyszczalni. 

 Wymiana wewnętrznej sieci teletechnicznej na oczyszczalni wraz z montażem nowych 

stacjonarnych aparatów telefonicznych i faksowych. 

 Wymiana całego ogrodzenia oczyszczalni wraz z bramą wjazdową i furtką, które muszą być 

sterowane elektrycznie. 

 Wykonanie nowego układu dróg i placów wewnętrznych oczyszczalni dostosowanego do potrzeb 

rozbudowy i przebudowy oczyszczalni. 

 Wymiana istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do budynku socjalno-technicznego. 

 Przełożenie fragmentu rowu D (odbiornika ścieków oczyszczonych), który kolidować będzie 

z rozbudową oczyszczalni. 

 Wykonanie makro i mikroniwelacji terenów oczyszczalni wraz z przebudową i rozbudową małej 

architektury. 
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Pompownie ścieków sanitarnych i separatory zintegrowane z osadnikami dla ścieków deszczowych.  

Poniżej zebrano podstawowe parametry precyzujące poszczególne pompownie ścieków sanitarnych oraz 

separatorów deszczowych, które wchodzą w zakres inwestycji dofinansowywany z Funduszu Spójności 

w ramach realizowanego wybranego wariantu rozwiązań gospodarki ściekowej dla Lędzin: 

 Pompownia P1/1 o wydajności 6 m
3
/h i wysokości podnoszenia 17 m sł. H2O 

 Pompownia P2/1 o wydajności 5 m
3
/h i wysokości podnoszenia 7 m sł. H2O 

 Pompownia P3/1 o wydajności 20 m
3
/h i wysokości podnoszenia 33 m sł. H2O 

 Pompownia P4/1 o wydajności 6 m
3
/h i wysokości podnoszenia 25 m sł. H2O 

 Pompownia Pistn1/2 – zmiana na nową, podziemną pompownię kontenerową o wydajności 13 m
3
/h 

i wysokości podnoszenia 15 m sł. H2O 

 Pompownia Pistn2/2 – zmiana na nową, podziemną pompownię kontenerową o wydajności 13 m
3
/h 

i wysokości podnoszenia 15 m sł. H2O 

 Pompownia P1/2 o wydajności 7 m
3
/h i wysokości podnoszenia 9 m sł. H2O 

 Pompownia P2/2 o wydajności 10 m
3
/h i wysokości podnoszenia 19 m sł. H2O 

 Pompownia P3/3 o wydajności 5 m
3
/h i wysokości podnoszenia 24 m sł. H2O 

 Pompownia P4/3 o wydajności 50 m
3
/h i wysokości podnoszenia 43 m sł. H2O 

 Pompownia P7/3 o wydajności 18 m
3
/h i wysokości podnoszenia 72 m sł. H2O 

 Pompownia P8/3 o wydajności 5 m
3
/h i wysokości podnoszenia 17 m sł. H2O 

 3 separatory zintegrowanych z osadnikami dla oczyszczania ścieków deszczowych o przepustowości 

do 10 l/s wraz z przynależnym wylotem brzegowym 

 6 separatorów zintegrowanych z osadnikami dla oczyszczania ścieków deszczowych 

o przepustowości do 20 l/s wraz z przynależnym wylotem brzegowym 

 Separator zintegrowany z osadnikiem dla oczyszczania ścieków deszczowych o przepustowości do 

30 l/s wraz z przynależnym wylotem brzegowym 

 Separator zintegrowany z osadnikiem dla oczyszczania ścieków deszczowych o przepustowości do 

40 l/s wraz z przynależnym wylotem brzegowym 

 Separator zintegrowany z osadnikiem dla oczyszczania ścieków deszczowych o przepustowości do 

50 l/s wraz z przynależnym wylotem brzegowym 

6.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 

6.3.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia, w tym odbiornika ścieków, warunków 
wodno-gruntowych 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Gmina Lędziny, której obszar pokrywa się z granicami administracyjnymi miasta Lędziny - położona 

jest w południowej Polsce, w środkowej części województwa śląskiego, w niewielkim oddaleniu od 

silnie zurbanizowanej aglomeracji górnośląskiej.  

Administracyjnie Gmina przynależy do powiatu bieruńsko–lędzińskiego (wraz z Bieruniem, 

Bojszowami, Chełmem Śląskim i Imielinem) i graniczy z: Katowicami, Mysłowicami, Imielinem, 

Chełmem Śląskim, Bieruniem i Tychami. 

Powierzchnia Lędzin wynosi 31,04 km
2
, co stanowi prawie blisko 20% powierzchni powiatu bieruńsko-

lędzińskiego, tj. ok. 0,25% powierzchni województwa śląskiego i zamieszkiwana jest przez ok. 16 tys. 

osób. 

Gminę Lędziny tworzą następujące obszary geodezyjne potocznie, zwane dzielnicami: Hołdunów, 

Świniowy, Zamoście, Ratusz, Centrum, Blych, Smardzowice, Lędziny - zlokalizowane w centralnej 



TRACTEBEL 
ENGINEERING S.A. 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny 
Studium Wykonalności 

projekt P.002935 
data luty 2012 

Str. 
93 

 

i północnej części Gminy oraz Rachowy, Goławiec i Górki, które położone są w południowo-wschodniej 

części Lędzin. 

Teren Powiatu bieruńsko-lędzińskiego znajduje się pod wpływem eksploatacji kopalni „Ziemowit” 

i „Piast”. Na terenach tych występują szkody górnicze, które widoczne są w każdej gminie Powiatu. 

Wpływ eksploatacji górniczej na jakość wód powierzchniowych i podziemnych przejawia się przez: 

 generowanie do wód powierzchniowych słonych wód dołowych oraz zawartych w nich 

siarczanów i pierwiastków promieniotwórczych, 

 wymywanie składników mineralnych ze składowisk skały płonnej, 

 osiadanie terenu powodujące zaburzenia w naturalnym spływie wód powierzchniowych. 

KWK „Ziemowit” oraz „Piast” odprowadzają słone wody dołowe do wód powierzchniowych powodując 

ich skażenie. Rzeki Gostynia, Przemsza i Potok Goławiecki  należą do cieków  

o najwyższych wskaźnikach zanieczyszczeń w  województwie. Ich wody są szczególnie obciążone 

podwyższoną zawartością zanieczyszczeń głównie poprzez związki: chlorków, siarczanów oraz 

podwyższoną radioaktywność.  

Warunki gruntowe 

Obszar administracyjny Lędzin znajduje się w obrębie dwóch makroregionów - Wyżyny Śląskiej 

i Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej. W ramach Wyżyny Śląskiej, o krajobrazie zrębowym, wyróżnić 

można opadający w kierunku Kotliny Mlecznej fragment południowego stoku Płaskowyżu Murcek, 

rozciętego obniżeniem koło Ławek, wraz z doliną Przyrwy. Od południowego wschodu jest on 

ograniczony Garbem Lędzińskim, rozciągającym się pomiędzy Hołdunowem i Jaroszowicami, 

o długości około 5 km i szerokości blisko 1,5 km. Jego partie szczytowe, dochodzące do wysokości 

nieco ponad 300 m n.p.m., są faliste lub pagórkowate, w niektórych miejscach porozcinane płytkimi 

dolinami. Łagodniejsze południowo-wschodnie stoki Garbu opadają w kierunku doliny Wisły 

i Przemszy, obejmując także dolinę Gostyni, wchodzącą już w skład Kotliny Oświęcimskiej.  

Fizjograficznie Lędziny pozostają na obszarze Pagórów Jaworznickich, na terenie urozmaiconym 

wzgórzami: Klimontem (302 m n.p.m.), Szachtą (296 m n.p.m.), Strzyżówką (290 m n.p.m.), 

Małkowcem, Kępą, Wapieńką i Kempką. 

Różnica wysokościowa pomiędzy najwyższym i najniższym punktem zlewni wynosi około 57,0 m. 

W budowie geologicznej obszaru leżącego w obrębie Wyżyny Śląskiej biorą udział głównie utwory 

triasowe i karbońskie oraz czwartorzędowe. Dno Kotliny Mlecznej wyścielone jest osadami mioceńskimi 

oraz plejstoceńskimi.  

Jednostki wchodzące w skład Kotliny Oświęcimskiej są zbudowane z mioceńskich iłów, piaskowców i 

łupków, nakrytych piaskami i iłami o genezie czwartorzędowej, a ponadto glinami zwałowymi 

i piaskami, stanowiącymi rezultat działalności lodowców.  

Dla potrzeb ustalania kosztów inwestycyjnych budowy kolektorów i obiektów można przyjąć, że na 

terenie Lędzin występuje III-IV kategoria gruntów. 

Pokrywa glebowa Gminy jest mało zróżnicowana. Występują tutaj przeważnie gleby bielicowe, 

wytworzone z utworów pochodzenia lodowcowego, gleby brunatne, czarne ziemie, rędziny (pojawiające 

się głównie na wyniosłościach Garbu Lędzińskiego) oraz gleby bagienne. Wszystkie gleby występujące 

na terenie Lędzin zostały zaliczone do klasy „A”, czyli najmniej skażonych, gdzie uprawa roślin może 

być prowadzona bez żadnych ograniczeń. 

Na znacznych fragmentach Gminy dominuje krajobraz naturalny, obejmujący 76% obszaru miasta, 

w którym zdecydowanie przeważa podtyp polowo-uprawny, stanowiący 38,5% powierzchni.  

Na terenie Lędzin występuje też krajobraz użytkowany, na który składają się krajobraz zurbanizowany 

i górniczo-przemysłowy, powstały w wyniku działalności antropogennej. Szczególnie silnie 

zurbanizowane są części: centralna, południowo-wschodnia i północno-wschodnia. 

Północna część Gminy otoczona jest lasami, wchodzącymi w skład leśnego pasa ochronnego 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Dominującym rodzajem są lasy iglaste, głównie sosnowe, 

natomiast drugie miejsce zajmują lasy mieszane, przede wszystkim sosnowo-dębowe. Spełniają one 
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bardzo ważną funkcję ochronną - zatrzymują część zanieczyszczeń napływających na teren Lędzin 

z bardziej uprzemysłowionych terenów Śląska. 

Na terenie Gminy Lędziny występują oddziaływania górnicze związane z działalnością KWK 

„Ziemowit” (obszar górniczy „Ziemowit I”).  

Zgodnie z otrzymanymi materiałami w ciągu najbliższych lat prowadzona będzie eksploatacja pod 

terenem dzielnicy Goławiec, gdzie przewiduje się docelowe obniżenia terenu maksymalnie o około 

3,5 m. Eksploatacja górnicza przebiegać będzie również w północnych rejonach dzielnicy Hołdunów, 

gdzie przewiduje się docelowe obniżenia terenu maksymalnie o około 2,5 m. 

Jako pola rezerwowe pod eksploatację górniczą traktuje się nie zamieszkałe obszary położone 

w dzielnicy Lędziny w rejonie Góry Strzyżówki (maksymalne osiadania, w przypadku przeprowadzenia 

eksploatacji, mogą tam wynieść 1,25 m) oraz tereny zlokalizowane w południowej części Lędzin na 

obszarze leśnym i w rejonie bocznicy kolejowej do Fiat Auto Poland (maksymalne osiadania, 

w przypadku przeprowadzenia eksploatacji, mogą tam wynieść 1,5 m). 

Warunki wodne 

Gmina Lędziny położona jest w zlewni Wisły. Głównymi ciekami wodnymi na terenie Gminy są Potok 

Ławecki (Przyrwa) i Potok Goławiecki, które są ponadnormatywnie zanieczyszczone. Decydującym 

czynnikiem wpływającym na zanieczyszczenie tych wód jest przemysł, zwłaszcza wydobywczy oraz 

nieuregulowana gospodarka ściekowa Gminy Lędziny.  

Powierzchnia zlewni Potoku Ławeckiego wynosi 37,1 km
2
 a jego długość wynosi 12,8 km. Potok ten 

odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze z osiedli mieszkaniowych w Hołdunowie i Lędzinach. Przyrwa, 

stanowiąca dopływ Mlecznej, o długości około 15 km, ze źródłami w Wesołej wymaga wielu nakładów 

renowacyjnych i regulacyjnych, które zamierza ponieść Urząd Marszałkowski w imieniu którego działa 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Bieruniu. 

U stóp Garbu Lędzińskiego bierze natomiast swój początek Potok Goławiecki, płynący szeroką, 

podmokłą doliną do niżej położonych części miejscowości, z ujściem wpadającym bezpośrednio do 

Wisły. Potok Goławiecki stanowiący lewobrzeżny dopływ Wisły posiada długość 9,5 km, a jego zlewnia 

obejmuje 37,7 km
2
. Do Potoku Goławieckiego zrzucane są ścieki bytowo gospodarcze z części osiedla 

Domków Fińskich i dzielnicy Smardzowice, wody kopalniane z odwodnienia wyrobisk oraz 

oczyszczone ścieki z oczyszczalni „Ziemowit”. 

Obszar miasta Lędziny odwadniany jest również systemem rowów i małych potoków, do których zalicza 

się: 

 Potok Stawowy (lewobrzeżny dopływ rz. Mlecznej), 

 Rów Hołdunowski (lewobrzeżny dopływ Potoku Ławeckiego), 

 Rów E, (który kiedyś był prawobrzeżnym dopływem Potoku Goławieckiego; połączenie zostało 

przerwane w wyniku szkód górniczych związanych z eksploatacją węgla kamiennego przez KWK 

„Ziemowit”), 

 Rów Lędziński (lewobrzeżny dopływ Potoku Ławeckiego), 

 Rów (ciek) Wschodni stanowiący lewobrzeżny dopływ Rowu Hołdunowskiego. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni Hołdunów jest rów Hołdunowski - ciek będący 

lewostronnym dopływem Potoku Przyrwa, a z oczyszczalni Ziemowit ścieki oczyszczone odprowadzane 

są do rowu D dopływu Potoku Goławieckiego.  

Mniejsze cieki takie jak rowy melioracyjne są także zanieczyszczone, jednak głównie przez 

mieszkańców oraz prywatne zakłady pracy. W obrębie Lędzin znajduje się obecnie niewiele zbiorników 

powierzchniowych. Do największych należą stawy leśne (tzw. Rybaczówka) zagospodarowane rybacko 

i rekreacyjnie przez KWK „Piast” oraz Zbiornik Olszyce.  

Na terenie Gminy Lędziny zagrożenie powodziowe jest małe. Znaczna ilość obiektów 

hydrotechnicznych na terenie województwa śląskiego stabilizuje stosunki wodne, zwiększa retencję 

i zapewnia dobrą ochronę Gminy przed powodzią. Jedynie zachodnie rejony Gminy zlokalizowane 

w pobliżu Potoku Ławeckiego (Zamoście, Październie) są w niewiele większym stopniu narażone na 

oddziaływania zalewowo-powodziowe ze strony Potoku Ławeckiego. 
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6.3.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat 

Dotychczas Gmina w trakcie realizacji liniowych zadań inwestycyjnych (kanalizacja, wodociąg) nie 

ponosiła wydatków z tytułu odszkodowań za wejście w teren, wypłacanych prywatnym właścicielom 

gruntów. Na podstawie zawieranych umów, odszkodowania lub koszty przywrócenia terenu do stanu 

poprzedniego ciążyły na wykonawcy prac budowlanych. 

W przypadku konieczności nabycia terenu pod inwestycję od prywatnych właścicieli, Gmina stosuje 

zasadę zamiany gruntu, a w dalszej konieczności wykupy. 

W wybranym wariancie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lędziny przewiduje się 

lokalizację 12 pompowni sieciowych i 12 separatorów zintegrowanych z osadnikami. Z uwagi na to, 

że pompownie i separatory są obiektami wymagającymi obsługi technicznej, założono wstępnie, że dla 

każdego obiektu wymagane jest wykupienie terenu o powierzchni około 5 m x 6 m = 30 m
2
 oraz terenów 

pod drogę dojazdową o powierzchni 20 m x 4,5 m = 90 m
2
. Lokalizację pompowni i separatorów, 

pomimo iż w obecnej technologii produkcji nie są one obiektami uciążliwymi, przewidziano 

w miejscach maksymalnie oddalonych od zabudowy. Działki pod 11 pompowni/separatorów stanowią 

własność Gminy Lędziny i Beneficjenta. Działki pod pozostałe 13 urządzeń to grunty prywatne, 

stanowiące własność 11 osób fizycznych. Spółka Partner posiada wstępne zgody właścicieli prywatnych 

działek dla obiektów, przewidzianych w wybranym wariancie. 

Łącznie konieczny jest wykup 11 działek pod pompownie i separatory o średniej powierzchni ok. 120 m
2
 

(łącznie ok. 1 320 m
2
), w tym dwie działki, na których zlokalizowane będą zarówno pompownia jak 

i separator. W wielkości terenów przeznaczonych do wykupu uwzględniono również drogi dojazdowe do 

obiektów.  

Po analizie rynku nieruchomości na terenie Gminy Lędziny oraz na podstawie informacji otrzymanych 

z Urzędu Miasta, koszty wykupów gruntów pod pompownie oraz separatory oszacowano uwzględniając 

koszty podziału geodezyjnego, aktów notarialnych i wpisów do ksiąg wieczystych na kwotę ok. 235 180 

zł.  

Dodatkowe kwoty przeznaczone na rekompensaty za poniesione przez właścicieli gruntów straty (np. 

utracone korzyści z tytułu zajęcia pasa nieruchomości w trakcie prac budowlanych) – uwzględnione są w 

kosztach robót budowlanych, gdyż pokrywane będą przez wykonawcę robót. 

Teren leżący w granicach istniejącego ogrodzenia oczyszczalni ścieków „Ziemowit” w pełni pokrywa 

aktualne zapotrzebowanie na powierzchnie potrzebne do modernizacji oczyszczalni. Przedmiotowy teren 

ok. 3,8 ha w całości stanowił własność Skarbu Państwa (użytkownikiem była Kompania Węglowa, 

KWK „Ziemowit”), w czerwcu 2006 został przekazany wraz z majątkiem ściekowym KWK na własność 

Gminie Lędziny. W 2007 r. Gmina przekazała ww. majątek PGK „Partner”, w związku z powyższym nie 

wystąpi konieczność zakupu, czy też rekompensat. 

Realizacja inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” polegać będzie na 

budowie kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. 

Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny zakłada prowadzenie kolektorów 

w większości ulicami Miasta. Zakładając powyższe projekt będzie realizowany w ciągach ulic 

należących w 60% do Gminy Lędziny i w 40% do Starostwa Powiatu bieruńsko – lędzińskiego. PGK 

„Partner” zakupi niezbędny do realizacji projektu grunt na etapie wykonywania projektu technicznego 

kanalizacji (realizacja kontraktu budowy kanalizacji w oparciu o Warunki Kontraktowe Dla Urządzeń 

oraz Projektowania i Budowy – Żółty FIDIC).  

6.3.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego 

Miejscowy Plan Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego, który został zatwierdzony uchwałą nr 

XIX/05/94 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 26 maja 1994 r. stracił ważność. 

Do Planu wprowadzono następujące zmiany, które dalej obowiązują: 

1. Zmiana dotycząca stacji paliw zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Lędziny z dnia 30.01.1997 r. 

2. Zmiana dotycząca cmentarzy zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Lędziny z dnia 19.06.1997 r. 
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3. Zmiana dotycząca terenu położonego w północno - wschodniej części dzielnicy Hołdunów - 

zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2003 r. 

4. Zmiana dotycząca terenu położonego po wschodniej stronie południowego odcinka 

ul. Lędzińskiej przy granicy z miastem Bieruń - zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Lędziny z 

dnia 26.06.2003. 

5. Zmiana dotycząca terenu położonego po wschodniej stronie południowego odcinka 

ul. Lędzińskiej w Lędzinach - zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Lędziny z dn. z dnia 

26.06.2003 r. 

6. Zmiana dotycząca ulic: Zamoście, Wygody, Korfantego, Paderewskiego, os. PKP, Ratusz-DK1, 

Murckowska-DK1, Reymonta, Hołdunowska – węzeł z DK1, Hołdunowska – tory kolejowe, 

Fredry (uskok tektoniczny), Fredry – Traugutta, Gronowa, zatwierdzona uchwałą Rady Miasta 

Lędziny z dnia 30.06.2005 r. 

7. Zmiana dotycząca terenu położonego w obszarze ulic Fredry, Hołdunowska, Gwarków, 

zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Lędziny z dnia 27.09.2007 r. 

8. Zmiana dotycząca terenu położonego w rejonie drogi krajowej S – 1,  zatwierdzona uchwałą 

Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 r. 

9. Zmiana dotycząca terenu położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej, i Fredry,  

zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Lędziny z dnia 29.10.2009 r. 

10. Zmiana dotycząca terenu położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej, zatwierdzona uchwałą Rady 

Miasta Lędziny z dnia 03.12.2009 r. 

11. Zmiana dotycząca terenu położonego w północno – wschodniej części dzielnicy Hołdunów, 

zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 r. 

12. Zmiana dotycząca obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach, 

zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 r. 

13. Zmiana dotycząca obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej, zatwierdzona uchwałą Rady 

Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 r. 

Gmina posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lędziny, 

które zostało przyjęte Uchwałą Rady Miasta Lędziny z dn. 26.09.2002 r., a Projekt uporządkowania 

gospodarki ściekowej w Gminie jest zgodny z ustaleniami powyższego Studium.  

Dla przedsięwzięcia została wydana Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 

UM/BA/7331/20/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. oraz Decyzja zmieniającą w części powyższą Decyzję, 

znak BN/7331/20/1/08/09 z dnia 16.02.2009. 

6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze 
wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania 

Całkowite koszty inwestycyjne do poniesienia w ramach zaplanowanych działań zestawiono w poniższej 

tabeli. 

Tabela 6.4-1 Zestawienie kosztów inwestycyjnych netto do poniesienia w ramach zaplanowanych działań 

uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny [zł] 

Kategoria kosztów 

całkowite 

koszty 

projektu 

koszty 

niekwalifikowalne
11

 

koszty 

kwalifikowane 

1. Opłaty za planowanie/projekt 2 547 546  2 547 546 

2. Zakup gruntów 235 180  235 180 

                                                      

11  Koszy niekwalifikowalne obejmują (i) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności, (ii) wydatki 

niekwalifikowalne na mocy przepisów krajowych (art. 56 ust. 4 rozporządzenia Rady 1083/2006), (iii) inne wydatki 

niezgłoszone do współfinansowania. 
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Kategoria kosztów 

całkowite 

koszty 

projektu 

koszty 

niekwalifikowalne
11

 

koszty 

kwalifikowane 

3. Budynki i budowa w tym maszyny i 

urządzenia) + przygotowanie terenu  
114 413 540  114 413 540 

4. Zakłady i maszyny 695 942  695 942 

5. Nieprzewidziane wydatki 11 441 354  11 441 354 

6. Dostosowanie cen (w stosownych 

przypadkach) 
   

7. Pomoc techniczna + organizacja JRP 4 010 637 808 345 3 202 292 

8. Podanie do wiadomości 580 910  580 910 

9. Nadzór podczas realizacji budowy 976 310  976 310 

10. Suma  134 901 419 808 345 134 093 074 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Aktualizacji wielowariantowego projektu koncepcyjnego uporządkowania 

gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

6.4.1. Koszty przygotowawcze 

Do kosztów przygotowawczych inwestycji zalicza się następujące koszty ujęte w tabeli 6.4-1: 

 pozycja 1 - opłaty związane z planowaniem/projektowaniem – kategoria12 „przygotowanie projektu”, 

 pozycja 2 - zakup gruntów – kategoria „nabycie nieruchomości”. 

Opłaty związane z planowaniem/projektowaniem 

W ramach przygotowania do realizacji przedsięwzięcia Gmina Lędziny poniosła szereg kosztów 

związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji. Koszty te obejmują przygotowanie dokumentacji 

(Wniosek wstępny, Wielowariantowy projekt koncepcyjny, Studium Wykonalności inwestycji i Raport 

OOŚ, Wniosek ostateczny, dokumentacja przetargowa) oraz wyposażenie siedziby JRP. Nakłady te nie 

zostały uwzględnione w modelu finansowym, gdyż były poniesione przez Gminę.  

Ponieważ zadania wchodzące w skład przedsięwzięcia nie posiadają dokumentacji projektowej, 

przewiduje się, że w ramach jego realizacji zostaną ogłoszone przetargi na budowę z projektowaniem. 

Koszty sporządzenia dokumentacji oszacowano na kwotę 2 547,5 tys. zł. Opłaty za projektowanie są 

uwzględnione w wynagrodzeniach Wykonawców robót budowlano-montażowych (ceny za projekt 

wyszczególnione są w ofertach). 

Koszty zakupu gruntu to koszty wykupu od dotychczasowych właścicieli terenu pod pompownie, 

separatory i drogi dojazdowe. Wielkości i koszty wykupu terenu dla prac realizowanych w w ramach 

Projektu omówiono w rozdziale 6.3.2. Nakłady te będące kosztami kwalifikowanymi oszacowano na 

poziomie ok. 235,2 tys. zł. 

Pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji 

Integralnym składnikiem całkowitych kosztów inwestycyjnych są następujące elementy niezbędne do jej 

przeprowadzenia: nadzór w okresie realizacji, wsparcie techniczne, promocja, koszty funkcjonowania 

Jednostki Realizującej Projekt i rezerwa. 

Koszty nadzoru w okresie realizacji związane są z czynnościami Inżyniera Kontraktu, które zgodnie 

z zawartym kontraktem wynoszą 976,3 tys. zł. 

Wydatki związane z zapewnieniem odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru nad prowadzonymi 

robotami budowlanymi są uznane za kwalifikowalne zarówno w przypadku, gdy zawierany jest odrębny 

kontrakt na nadzór nad robotami budowlanymi, jak również, gdy nadzór nad robotami budowlanymi jest 

realizowany przez pracowników beneficjenta posiadających odpowiednie kwalifikacje. W przypadku, 

gdy w ramach projektu zawierany jest kontrakt na nadzór nad robotami budowlanymi (tzw. kontrakt na 

inżyniera nadzoru), wydatki związane z zapewnieniem zaplecza Inżyniera nadzoru powinny być 

zamieszczone w kontraktach na nadzór. Inżynier nadzoru powinien samodzielnie zapewniać sprzęt 

                                                      

12 Kategoria zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków 
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i wyposażenie, konieczne do realizacji jego zadań wynikających z kontraktu. Wszystkie wydatki 

związane z zapewnieniem lub utrzymaniem ww. wyposażenia lub sprzętu powinny zostać ujęte 

w wynagrodzeniu Inżyniera nadzoru (np. samochody, komputery, telefony komórkowe, itp.). 

Koszty pomocy technicznej obejmują zarówno koszty funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt 

(JRP) jak i koszty bieżącego wsparcia projektu (pomocy technicznej).  

Doradztwo m.in. w zakresie formalno-prawnych, finansowych i instytucjonalnych aspektów realizacji 

projektu oraz koszty szkoleń oraz obowiązkowych audytów w trakcie realizacji projektu, wynoszące 

łącznie 600 tys. zł.  

Koszty funkcjonowania JRP w okresie realizacji inwestycji wynoszą łącznie 3 410,6 tys. zł i obejmują 

koszty bieżącego funkcjonowania, w tym m.in. wynagrodzenie pracowników JRP, koszty czynszu wraz 

z mediami. W kosztach tych uwzględniono również w początkowym okresie, nakłady na wyposażenie 

jednostki wraz z zakupem komputerów oraz systemu informatycznyego wspomagającego zarządzanie 

inwestycją i wytworzonymi w jej ramach środkami trwałymi. Kwota w wysokości 808,3 tys. zł stanowi 

koszty JRP, które zostaną uznane za niekwalifikowane, gdyż nie spełniają kryteriów kwalifikowlaności 

określonych w Wytycznych. 

Łącznie koszty JRP i pomocy technicznej te zostały uwzględnione w tabeli 6.4-1 w pozycji pomoc 

techniczna. 

Działania informacyjno-promocyjne (podanie do wiadomości) w okresie realizacji projektu będą 

obejmowały działania wymienione w poniższej tabeli. 

Tabela 6.4.1-2 Zakres działań informacyjnych i promujących związanych z realizacją projektu 

Lp. Forma promocji  Krótki opis 

Szacunkowe 

koszty netto 

(PLN) 

Termin realizacji Czas trwania 

1 
Tablice 

informacyjne 

Zgodnie z 

wytycznymi POIiŚ 
7 360 

Po rozpoczęciu 

robót budowlanych 

Do zakończenia 

robót 

budowlanych 

2 Tablice pamiątkowe 
Zgodnie z 

wytycznymi POIiŚ 
3 622 Po zakończeniu robót 

5 lat po 

zakończeniu 

realizacji Projektu 

3 Strona internetowa 
Opracowanie strony 

internetowej 
8 970 

Po podpisaniu 

umowy z 

wykonawcą 

Promocji 

Do zakończenia 

realizacji Projektu 

4 
Materiały 

promocyjne 

Gadżety promujące 

Projekt 
279 355 

W trakcie realizacji 

Projektu 

W trakcie 

realizacji Projektu 

5 

Materiały służące 

oprawie wizualnej 

spotkań 

Flagi, flagietki, 

ścianki 
5 957 

W trakcie realizacji 

Projektu 

W trakcie 

realizacji Projektu 

6 
Materiały 

informacyjne 

Foldery, plakaty, 

ulotki, teczki 
27 246 

W trakcie realizacji 

Projektu 

W trakcie 

realizacji Projektu 

7 

Imprezy plenerowe 

– festyny dla 

mieszkańców 

Organizacja, 

ekspozycja 

multimedialna, 

materiały 

informacyjne, 

prowadzenie 

115 000 
W trakcie realizacji 

Projektu 

W trakcie 

realizacji Projektu 

8 
Spotkania z 

mieszkańcami 

Zorganizowanie i 

prowadzenie spotkań 
13 800 

W trakcie realizacji 

Projektu 

W trakcie 

realizacji Projektu 

9 

Konferencja 

podsumowująca 

Projekt 

Organizacja i 

prowadzenie 

Konferencji 

28 750 
Po zakończeniu 

robót budowlanych 

Po zakończeniu 

robót 

budowlanych 

10 Publikacje w prasie 

Publikacje w prasie 

lokalnej i o zasięgu 

wojewódzkim 

46 000 
W trakcie realizacji 

Projektu 

W trakcie 

realizacji Projektu 
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Lp. Forma promocji  Krótki opis 

Szacunkowe 

koszty netto 

(PLN) 

Termin realizacji Czas trwania 

11 
Materiał filmowy i 

fotograficzny 

Dokumentacja 

filmowa i 

fotograficzna, 

prezentacja 

multimedialna 

44 850 
W trakcie realizacji 

Projektu 

W trakcie 

realizacji Projektu 

Razem 580 910  

Koszt realizacji powyższych zadań, zgodnie z zawartym kontraktem, wynosi 580,9 tys. zł. Są to wydatki 

kwalifikowane, ponoszone zgodnie ze szczegółowymi zasadami wypełniania obowiązków 

informacyjnych.  

Do kosztów projektu wliczono także rezerwę na nieprzewidziane wydatki, która łącznie wynosi 

11 441,4 tys. zł. 

Odsetki i podatki w okresie realizacji  

Ze względu na skalę inwestycji, zakres pomocy bezzwrotnej oraz ograniczoną możliwość finansowania 

projektu ze środków własnych, niezbędne jest korzystanie z zewnętrznych źródeł kredytowania w postaci 

pożyczek i kredytów (szczegółowe zestawienie dotyczące źródeł finansowania przedstawione zostało 

w punkcie 9 niniejszego opracowania). W związku z koniecznością poniesienia kosztów finansowych 

z tytułu obsługi kredytów i pożyczek dodatkowym kosztem inwestycji są odsetki, prowizje oraz 

ewentualnie inne opłaty z tytułu obsługi zadłużenia (koszty te jednak nie zostały ujęte w nakładach 

inwestycyjnych, powiększają natomiast wartość środków trwałych).  

Wysokość planowanych kosztów finansowych, w okresie realizacji inwestycji, zwiększających wartość 

środków trwałych wynosi 1 332,6 tys. zł i została wyliczona przy uwzględnieniu następujących założeń: 

 poziom finansowania zwrotnego: 

o kredyt z banku komercyjnego z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW – 17 500 tys. zł, 

 oprocentowanie pożyczek z NFOŚiGW13 wynosi 0,5 stopy WIBOR 3M + 50 punktów bazowych,  

 prognoza wartości stopy WIBOR 3M zakłada od roku 2016 w wysokości 4,0%, 

 do kosztów inwestycyjnych nie wliczono podatku VAT, gdyż inwestorem i końcowym 

Beneficjentem przedsięwzięcia jest Spółka prawa handlowego. 

Spółka jest płatnikiem podatku VAT i w świetle obowiązujących przepisów ma możliwość ubiegania się 

o zwrot tego podatku, gdyż mają tu zastosowanie przepisy Art. 86 i 87 Ustawy o podatku od towarów 

i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zmianami). 

6.4.2. Koszty prac budowlano – montażowych; wielkość nakładów na majątek 
trwały 

Przedstawione koszty prac budowlano–montażowych, ujęte w pozycjach Budynki i budowle zostały 

opracowane w oparciu o kalkulacje pochodzące z „Aktualizacji Wielowariantowego projektu 

koncepcyjnego dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”14. Koszty 

przyjęto na podstawie danych ofertowych, kalkulacji kosztorysowych własnych oraz opracowań 

kosztorysowych zawierających jednostkowe wskaźniki cenowe inwestycyjne (BISTYP, 

SEKOCENBUD). Przy kalkulacji brano pod uwagę lokalne warunki prowadzenia inwestycji, głębokości 

posadowienia kanałów, warunki gruntowe i terenowe. Uwzględniono też konieczność odtworzenia 

nawierzchni drogowej z nakładką asfaltową w pasie robót. W ramach niniejszej aktualizacji studium 

                                                      

13 Ze względu na to, iż źródłem finansowania projektu będzie kredyt komercyjny z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW, 

w analizach finansowych przyjęto uproszczenie – warunki kredytowania z NFOŚiGW. 

14 Aktualizacja Wielowariantowego projektu koncepcyjnego dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie 

Lędziny” Biuro Projektowo Handlowe Ekoprojekt Listopad 2007 
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dokonano weryfikacji i zaktualizowania kosztów inwestycyjnych do warunków rynkowych panujących 

w Polsce i województwie śląskim w 2011 roku. 

W wartości nakładów na budowę (ponoszone przez wykonawcę robót) ujęte są również koszty 

przygotowania terenu obejmujące koszty niezbędne do zapewnienia możliwości przeprowadzenia 

inwestycji np. koszty zabezpieczenia placów budowy, organizacji zaplecza budowy, opłaty za zajęcie 

pasów dróg, makroniwelacji terenu itd. Są to koszty kwalifikowane, podobnie jak uwzględnione 

w kosztach budowy szkolenia personelu w zakresie obsługi wytworzonego majątku. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się również zakup wielofunkcyjnego samochodu 

specjalistycznego, niezbędnego do zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci i obiektów wytworzonych 

w ramach realizacji inwestycji. Koszt zakupu wozu, ujęty w pozycji zakłady i maszyny, oszacowano na 

695,9 tys. zł (wartość przyjęta na podstawie wstępnych ofert). 

Do podstawowych czynności samochodu będzie należeć okresowe, niezbędne płukanie sieci 

kanalizacyjnej, ciśnieniowe udrożnienie odcinków kanalizacji, które w trakcie eksploatacji ulegną 

zapychaniu, okresowy odbiór i wywóz osadów z przepompowni.  

6.5. Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych 

W poniższej tabeli zestawiono zadania, które wchodzą w planowany do realizacji zakres projektu. 

Tabela 6.5–1 Zestawienie zadań budowlanych 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Lp. 

zadania 
Nazwa zadania 

1 

Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej 

w Gminie Lędziny 

W1 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Ziemowit” oraz 

adaptacja oczyszczalni ścieków w Hołdunowie 

W2.1 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Lędziny 

i Smardzowice 

W2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zamoście i Blych 

W2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Goławiec i Górki 

W2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Hołdunów 

Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych zostało również przedstawione w załączniku nr 5. 

6.6. Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy 

Rozwiązania konstrukcyjne oraz warunki prowadzenia budowy zostaną ściśle określone dla konkretnych 

warunków gruntowych i terenowych dla obiektów i sieci na każdym odcinku budowy. Szczegółowe 

rozpoznanie geologiczne wykonane na etapie opracowania projektów technicznych umożliwi 

zastosowanie właściwych technologii wykonania i umacniania wykopów, odwodnień itp. 

Zaproponowany przebieg tras kanalizacyjnych pociąga za sobą konieczność pokonania szeregu 

przeszkód terenowych. Do głównych z nich należą przejścia pod drogami, torami kolejowymi i ciekami 

powierzchniowymi. 

Przejścia pod drogami należy wykonać zawsze w rurze ochronnej. Możliwe do zastosowania sposoby 

przejść pod drogami to: przecisk, przewiert, oraz najprostsza metoda, tzw. przekop połówkowy lub 

pełny. Przejścia pod torami PKP należy wykonywać zawsze metodą przewiertu lub przecisku. 

Przejścia pod ciekami powierzchniowymi należy wykonać za pomocą zasyfonowania z uwzględnieniem 

warunku, że prędkości w rurach syfonowych nawet przy minimalnych przepływach powinny być 

większe niż prędkości samooczyszczania (powyżej 0,6 m/s). 

Ponadto, końcowy dobór metody przejść pod wymienionymi powyżej elementami infrastruktury terenu 

powinien być uzgodniony z ich administratorem (lub właścicielem). 

Kolektory i rurociągi tłoczne, jak również obiekty ściekowe, w rejonach gdzie występują (nawet 

przejściowo) skutki eksploatacji górniczej powinny być odpowiednio zabezpieczone, zgodnie 

z normatywami z tego zakresu. 
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Dla projektowanej indywidualnie oczyszczalni ścieków proponuje się zastosować technologię 

tradycyjną. Komory nad i podziemne powinny być wykonane z żelbetu. Konstrukcje im towarzyszące, 

takie jak barierki, pomosty robocze lub schody terenowe należy wykonać lub dobrać z materiałów 

odpornych na korozję – należy np. rozważyć możliwość zastosowania tworzyw sztucznych lub stali 

nierdzewnej.  

Budynki dla projektowanych oczyszczalni (administracyjny, stacji odwadniania osadów, itp.) proponuje 

się w wykonaniu tradycyjnym, jako jedno – lub dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone. Konstrukcja 

budynków powinna zostać oparta na układzie ścian poprzecznych w odpowiednim rozstawie. 

Fundamenty budynków - betonowe, zbrojone podłużnie. Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowej i cementowo-wapiennej, ocieplone zewnętrznie styropianem. Stropodach pełny, z płyt 

prefabrykowanych kanałowych, ocieplony warstwą styropianu i pokryty papą asfaltową. Tynk 

zewnętrzny mineralny na siatce, wewnętrzny cementowo-wapienny. Ściany pomieszczeń narażonych na 

oddziaływania agresywne powinny zostać wyłożone kafelkami. Posadzki należy wykonać na gruncie z 

wykończeniem cementowym lub kafelkami. Stolarka otworowa drewniana, aluminiowa lub PCV. 

Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku 

(Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Budynki należy 

wyposażyć w instalację elektryczną, teletechniczną, odgromową, co, cwu, wentylację i wod.-kan. 

Do wykonania konstrukcji żelbetowych zostaną użyte deskowania systemowe. Zastosowany beton 

będzie klasy minimum B25 z cementu hutniczego o wodoszczelności W8. Zbrojenie będzie wykonane ze 

stali klasy A-II, a w przypadku elementów drugorzędnych stalą klasy A-I. 

Obiekty zostaną tak zaprojektowane i wykonane, że od obciążeń bezpośrednich jak i dodatkowych, 

zarysowania w konstrukcji nie przekroczą dopuszczalnej wartości granicznej. Wszystkie elementy 

konstrukcji należy sprawdzić na stan graniczny zarysowania. 

Wykonawca zastosuje właściwe rozwiązanie przejść technologicznych przez ściany zbiorników, 

gwarantujące ich szczelność oraz łatwość doszczelnienia w czasie użytkowania obiektu. 

Nadbetony układane na płytach dennych, wykonane zostaną na kruszywie bazaltowym z zastosowaniem 

zbrojenia rozproszonego. Podłoże betonowe zostanie oczyszczone z mleczka cementowego. 

Wszystkie betony będą zagęszczane wibratorami pogrążalnymi o wysokiej częstotliwości. 

U góry ścian należy stosować zagęszczone zbrojenie poziome w formie wieńca. Górne krawędzie ścian 

wykonać z nadmiarem (około 2 – 5 cm), który należy usunąć do żądanej wysokości ściany po 

zagęszczeniu wibratorem pogrążalnym. 

Wykonawca zapewni właściwą pielęgnację betonów w zależności od warunków atmosferycznych. 

Przy projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji betonowych zbiorników uwzględniony zostanie wpływ 

czynnika termicznego spowodowany różnicą temperatur pomiędzy przegrodami obciążonymi ściekami a 

powietrzem atmosferycznym/gruntem w okresie zimowym i letnim oraz ekspozycją poszczególnych 

elementów względem stron świata.  

Wszystkie elementy stalowe i rurociągi technologiczne pompowni ścieków lub separatorów 

deszczowych wykonane mają być ze stali nierdzewnej. 

Drewno konstrukcyjne, tam gdzie zastosowano, powinno być impregnowane ciśnieniowo do odporności 

i jakości odpowiadającej miejscu zamontowania.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu na terenie wykonywanych robót winien wynosić Is – 1,02 dla terenu 

przewidzianego pod nawierzchnie drogowe, a dla pozostałego terenu ls - 0,92. Uzyskanie wskaźnika 

zagęszczenia gruntu winno być potwierdzone badaniami. 

W przypadku posadawiania pompowni, separatorów lub oczyszczalni na terenach o wpływach 

eksploatacji górniczej należy zastosować stosowne dodatkowe zabezpieczenia dla tych obiektów, które 

opisane zostały min. w „Wymaganiach techniczno-budowlanych dla obiektów budowlanych 

wznoszonych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej”, wydanych przez Instytut 

Techniki Budowlanej w Warszawie. 
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Zagospodarowanie terenu 

Układ dróg i chodników powinien zapewnić funkcjonalną i łatwą komunikację pomiędzy obiektami: 

 droga dojazdowa do pompowni i na terenie pompowni z drobnowymiarowych prefabrykowanych 

elementów betonowych lub asfaltu, 

 droga dojazdowa i teren pompowni powinien być oświetlony, 

 wokół wszystkich obiektów należy wykonać opaski z kostki brukowej betonowej o szerokości 

minimum 0,6 m, 

 teren niezagospodarowany po zakończonych robotach należy zrekultywować, wykonać nasadzenia 

drzew i krzewów i obsiać trawą, 

 grubość warstwy ziemi roślinnej rozściełanej na terenie rekultywowanym winna wynosić 15 cm, 

 ogrodzenie terenu przepompowni w kolorze zielonym o następujących parametrach: 

- stalowe maty kratowe zgrzewane punktowo, ocynkowane i powleczone PVC, 

- słupy o profilu prostokątnym 60 x 40 x 2 mm z otworami montażowymi przewidzianymi dla 

śrub hakowych ze stali nierdzewnej zapobiegających demontażowi ogrodzenia , 

- ochrona antykorozyjna - elementy kraty ocynkowane i pokryte poliestrem, 

- brama – „systemowa”, spełniająca powyższe warunki, 

- podmurówka (cokolik) – wykonać zgodnie z systemem przynależnym do poszczególnych pól 

ogrodzenia. 

Sposób odwadniania wykopów 

Dokładne informacje na temat sposobu odwadniania wykopów podczas trwania budowy znane będą 

na etapie wykonania dokumentacji technicznej. 

Generalnie, w przypadku wysokich poziomów wód gruntowych obiekty (pompownie, separatory) 

wymagać będą balastowania. Balastowanie wykonywane będzie poprzez zabetonowanie wokół odsadzki 

dna pierścienia balastowego betonowego B>20, zbrojonego. 

Roboty, dla których wymagane jest obniżenie zwierciadła wody gruntowej to: 

 wykopy liniowe sieci, 

 umocnienie ścian wykopów, 

 podsypka i obsypka, 

 montaż rurociągów i studni rewizyjnych, 

 zasypy wykopów. 

W trakcie prowadzonych robót na poszczególnych odcinkach wykopów zawodnionych musi być bez 

przerwy prowadzone pompowanie wody. 

Przewiduje się zastosowanie następujących schematów dla odcinków wymagających odwodnienia: 

 odwodnienie wykopów pod kanały w gruncie z piasków drobnych i średnich zawodnionych ze 

zwierciadła wody 1,0m p.p.t. - odwodnienie projektuje się za pomocą igłofiltrów, 

 odwodnienie wykopów pod kanały w gruncie przepuszczalnym, w których zwierciadło wody 

pozwala na odwodnienie bezpośrednie - poprzez bezpośrednie pompowanie z wykopu pompą 

wirową, zatapialną, 

 odwodnienie wykopu obiektu - przewiduje się wykonanie obudowy wykopu w warunkach 

obniżonego zwierciadła wody gruntowej, za pomocą igłofiltrów, w zestawie wykorzystywanym 

jednocześnie do odwodnień wykopów kanałów sanitarnych lub za pomocą studni depresyjnych 

w przypadku niekorzystnych warunków wodnych. 

6.7. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną złożone w miejscu wskazanym, 

w porozumieniu z Gminą, przez Inwestora spółkę Partner i pozostawione do jego dyspozycji. 
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Pozostałe materiały wykonawca robót na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda 

zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 

Ulegające rozbiórce kolektory i studzienki należy zdezynfekować przepłukując je mlekiem wapiennym 

lub bieląc roztworem wapna. Rozebrane stare elementy kanalizacji należy dodatkowo pokruszyć przed 

ich transportem na składowisko. Nie dopuszcza się składowania ww. odpadów na miejscu budowy – 

należy je odwozić sukcesywnie na składowisko bez składowania na placu budowy. 
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7. Analiza wpływu na środowisko 

7.1. Sposób wdrażania przez projekt polityk UE 

7.1.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego 
rozwoju tj. trwałości środowiska (europejska polityka w dziedzinie zmian 
klimatycznych, zatrzymania utraty bioróżnorodności itd.), 

Polityka europejska w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym trwałości środowiska oparta jest na 

zapisach podpisanej w 1992 r. została Deklaracji w Rio, której głównym celem jest implementacja 

Agendy 21. 

Globalny Program Działań, nazywany popularnie Agendą 21, to obszerny dokument oparty na 27 

zasadach Karty Ziemi. Zawiera zestaw zaleceń i kierunków działań jakie powinny zostać podjęte na 

rzecz zrównoważonego rozwoju w życiu lokalnym w perspektywie XXI wieku. 

Zrównoważony rozwój (ekorozwój) to proces łączenia działań politycznych, gospodarczych, 

społecznych i indywidualnych w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska naturalnego 

poszczególnych społeczeństw i ich obywateli - zarówno tych współczesnych jak i przyszłych pokoleń. 

Zrównoważony rozwój cywilizacyjny następuje z zachowaniem równowagi przyrodniczej, oraz trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych. 

Zasada zrównoważonego rozwoju została podniesiona w Polsce do rangi zasady konstytucyjnej. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 5 zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Zasady ekorozwoju stały się podstawą realizowanego na gruncie krajowym 

dokumentu przyjętego przez Sejm RP „Polityka ekologiczna państwa”. 

W myśl Agendy 21 podstawą gospodarowania odpadami stałymi i ściekami powinna być ich 

minimalizacja, powtórne wykorzystywanie (w przypadku ścieków – oczyszczanie i odnowa wody), 

dopiero przy braku takich możliwości, ich utylizacja, a w ostateczności składowanie. 

Obok Agendy 21 na konferencji w Rio przyjęta została również Konwencja o różnorodności 

biologicznej, której celem jest ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej 

elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów 

genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer 

właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także 

odpowiednie finansowanie. 

Polska podpisała Konwencje w czerwcu 1992 r., a ratyfikowała w styczniu 1996 r. Na tej podstawie 

opracowano Krajową strategię ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

wraz z Programem Działań na lata 2007-2013, zatwierdzoną uchwałą nr 270/2007 Rady Ministrów 

z dnia 26 października 2007 r.  

Krajowa strategia jest jednym z istotnych elementów realizacji w Polsce polityki zrównoważonego 

rozwoju. Do celów strategicznych strategii należą m.in.:  

 skuteczne usunięcie lub ograniczanie pojawiających się zagrożeń różnorodności biologicznej; 

 pełne zintegrowanie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami 

oddziaływujących na tę różnorodność sektorów gospodarki oraz administracji publicznej 

i społeczeństwa (w tym organizacji pozarządowych), przy zachowaniu właściwych proporcji 

pomiędzy zapewnieniem równowagi przyrodniczej, a rozwojem społeczno-gospodarczym kraju. 

Powyższe cele realizowane będą poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów prawnych, 

organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych, warunkujących zachowanie i racjonalne użytkowanie 

zasobów różnorodności biologicznej. Zakłada się, że konsekwentna i długofalowa realizacja celów 

strategicznych umożliwi w szczególności: 
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 ukształtowanie pożądanej różnorodności biologicznej na obszarach obecnie silnie zubożonych pod 

wpływem działalności człowieka i różnych czynników degradacyjnych, w tym na obszarach 

urbanizowanych; 

 zminimalizowanie negatywnych oddziaływań działalności gospodarczej na stan różnorodności 

biologicznej; 

Osiągnięcie celów strategicznych uwarunkowane jest realizacją szeregu celów o charakterze 

operacyjnym, spośród których szczególne znaczenie dla efektywnej ochrony i racjonalnego użytkowania 

różnorodności biologicznej, w zakresie w jakim przyczynia się do niego realizacj projektu, mają: 

 utworzenie warunków na rzecz minimalizowania zanieczyszczeń wód, powietrza i gleb, negatywnie 

oddziałujących na stan różnorodności biologicznej; 

 wzmocnienie działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a także ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych, w tym utrzymania wszędzie tam gdzie jest to możliwe, naturalnego lub 

zbliżonego do naturalnego charakteru rzek i ich dolin; 

 odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek. 

W 10 rocznicę szczytu z Rio, 4 września 2002 r., została zorganizowana konferencja w Johannesburgu 

pn. „Światowy Szczyt w sprawie Zrównoważonego Rozwoju”, na której podjęto próbę likwidacji barier i 

przeszkód hamujących wdrażanie zrównoważanego rozwoju. Podejmowane problemy społeczne i 

gospodarcze znalazły się w dokumentach końcowych konferencji, jak: Deklaracja ws. zrównoważonego 

rozwoju i Planie Działań, który określił priorytety działań krajowych i międzynarodowej współpracy. 

Jednym z konkretnych rezultatów Szczytu było uruchomienie ponad 230 projektów i programów 

pomocowych, do których realizacji (i finansowania) przystąpiły instytucje finansowe i podmioty 

gospodarcze reprezentujące sektor prywatny. Cele zawarte w dokumentach końcowych w znaczącej 

większości stanowią powtórzenie zobowiązań podjętych w latach wcześniejszych, jak np. Deklaracja 

Milenijna – m.in. zmniejszenie o połowę do roku 2015 liczby ludzi nie mających dostępu do urządzeń 

sanitarnych, czy Deklaracja WTO z Doha. 

Niniejszy projekt przyczynia się do wdrożenia polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju tj. 

trwałości środowiska w tym zatrzymania utraty bioróżnorodności poprzez: 

 budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej, która: 

o zapewnia możliwość rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lędziny, 

o eliminuje zrzut ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do wód i gruntów,  

 modernizację oczyszczalni ścieków – która zapewni jakość ścieków oczyszczonych zgodną 

z wymaganiami przepisów prawa.  

Tym samym projekt przyczyni się do poprawy jakości środowiska w Gminie Lędziny – gruntów oraz 

wód i cieków będących odbiornikami ścieków. Zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń 

wprowadzanych do wód (głównie związków biogennych tj. azotu i fosforu) zapobiegnie zanikowi 

gatunków mających większe wymagania odnośnie jakości wód oraz pozwoli na zwiększenie gatunków 

roślin i zwierząt bytujących w tym rejonie. 

7.1.2. Przyczynienie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady działań 
prewencyjnych 

Zasada działań prewencyjnych jest jedną z zasad pomocniczych służących wdrożeniu Polityki 

Ekologicznej Państwa, która implementuje politykę horyzontalną Unii Europejskiej. W ramach jej 

założeń podejmowane są działania mają na celu ograniczenie ilości produkowanych i przedostających się 

zanieczyszczeń (odpadów) do powietrza, wód, gleb, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem i promowanie zrównoważonego 

rozwoju regionów. 

Zasada prewencji zakłada, że zdecydowane pierwszeństwo w działaniach należy dawać 

przedsięwzięciom niedopuszczającym do powstania szkody. Natomiast zmniejszanie szkodliwych 

oddziaływań na środowisko jest minimalnym sposobem realizacji tej wytycznej. 
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Przedmiotowy projekt, którego zasadniczym celem jest wyposażenie Gminy Lędziny w zbiorczy system 

odbioru i oczyszczania ścieków nadrzędnie stosuje zasadę prewencji, gdyż zapewnia odprowadzenie 

ścieków do kanalizacji a tym samym zapobiega powstaniu szkody – tu zanieczyszczania gruntu i wód. 

Projekt został również przygotowany z zachowaniem zasady prewencji, gdyż na etapie jego planowania 

na podstawie posiadanej wiedzy inżynieryjnej zastosowano rozwiązania techniczne i technologiczne 

służące ochronie środowiska. Ponadto planowane przedsięwzięcie zostało poddane procedurze oceny 

oddziaływania na środowisko, co opisano w pkt. 7.2.2. 

7.1.3. Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom 
źródła i zasady zanieczyszczający płaci 

Zasada zapobiegania zanieczyszczeniom, czyli likwidacja zanieczyszczeń u źródła oznacza, że przy 

wyborze środków zapobiegania i likwidacji skutków zanieczyszczeń działania powinny być oceniane 

według następującej hierarchii: 

- unikanie wytwarzania zanieczyszczeń (nowoczesne technologie, wytwarzające minimalne ilości 

zanieczyszczeń), 

- recyrkulacja – zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzyskiwanie energii, wody i surowców 

z odpadów, ścieków i gazów odlotowych, 

- neutralizacja zanieczyszczeń – oczyszczanie ścieków, gazów odlotowych, neutralizacja i 

składowanie odpadów stałych. 

Realizacja tej zasady sprowadza się do promocji technologii niskoemisyjnych, przyjaznych środowisku, 

ograniczania wykorzystania tradycyjnych surowców i energochłonnych dziedzin gospodarowania. 

W przypadku przedmiotowego projektu wdrożenie zasady likwidacja zanieczyszczeń u źródła następuje 

poprzez ujęcie ścieków w miejscu ich powstawania i odprowadzenie do oczyszczalni ścieków.  

Zasada „zanieczyszczający płaci” oznacza, że sprawcy szkód w środowisku powinni ponosić pełne 

koszty tych działań, które są niezbędne dla usunięcia zanieczyszczenia lub koszty równoważnych działań 

umożliwiających osiągnięcie celów ochrony środowiska. Zgodnie z tą zasadą, użytkownicy obiektów 

infrastrukturalnych powinni partycypować zarówno w pokrywaniu kosztów zmniejszania emisji, jak 

i kosztów eksploatacji, konserwacji i wymiany elementów infrastruktury mającej wpływ na środowisko. 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” wdraża zasadę zanieczyszczający 

płaci, ponieważ przy określaniu kosztu odbioru i oczyszczenia ścieków, wzięto pod uwagę wszystkie 

ww. aspekty, co opisano w pkt. 10.2. 

7.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) 

Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków ograniczy zanieczyszczenie miejscowych 

cieków, a w konsekwencji również rzeki Mlecznej i rzeki Gostynki, a dalej Wisły. Rozwiązanie 

problemów związanych z gospodarką ściekową Gminy wyeliminuje m.in. następujące, obecnie 

występujące problemy: 

 ograniczony dostęp mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, 

 wzrost kosztów zasiedlenia terenów mieszkaniowych (ograniczona rezerwa kanalizacyjna),  

 niewykorzystanie potencjału miejskiego systemu oczyszczania ścieków komunalnych (oczyszczalnia 

w Hołdunowie), 

 uciążliwości w codziennym życiu mieszkańców. 

Realizacja zamierzeń koncepcyjnych doprowadzi do całkowitego, uzasadnionego technicznie, 

skanalizowania miasta i właściwego oczyszczania ścieków z dotrzymaniem obowiązujących przepisów. 

Ponadto budowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do rozwoju strefy aktywności gospodarczej 

zlokalizowanej wzdłuż trasy S 1 oraz terenów poprzemysłowych przeznaczonych (w zasięgu zlewni 

oczyszczalni w Hołdunowie).  
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W wytypowanych do realizacji rozwiązaniach wystąpi konieczność budowy i późniejszej eksploatacji 

sieci kanalizacyjnych, pompowni ścieków oraz zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków 

„Ziemowit”. 

Oddziaływania związane z realizacją sieci kanalizacyjnych i pompowni będą związane 

z przygotowaniem placu budowy, fazą budowy oraz porządkowaniem terenu po wykonaniu 

zaprojektowanych elementów. Będą to oddziaływania krótkotrwałe; związane z wykopami, 

zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych i ciężkiego sprzętu.  

Wykopy pod instalacje liniowe (kolektory) oraz niewielkie obiekty (pompownie) będą prowadzone 

w terenie o niskiej bonitacji. W fazie realizacyjnej budowy należy wymagać od wykonawcy 

selektywnego odkładania warstw gruntu i rekultywacji przy użyciu materiału rodzimego (gruntu 

płonnego, podglebia i warstwy rodnej). Po zakończeniu budowy powinny również zostać wykonane 

odtworzenia ciągów zieleni. 

W zakresie wpływu na środowisko osobno należy rozpatrzyć projektowaną modernizację i rozbudowę 

oczyszczalni „Ziemowit”, która po zakończeniu prac będzie praktycznie nową oczyszczalnią. 

W sposób szczególny należy przygotować harmonogram realizacji modernizacji i rozbudowy 

oczyszczalni. Dotyczy to głównie zaplanowania sposobu eksploatacji oczyszczalni przy jednoczesnym 

prowadzeniu tam prac dostosowawczych służących docelowemu przejęciu przez nią ścieków. Wszelkie 

czynności związane z likwidacją, wymianą, przebudową lub modernizacją obiektów, maszyn i urządzeń 

należy przeprowadzić z poszanowaniem środowiska.  

Przewidywana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni zapewniać będzie zminimalizowane 

oddziaływania na środowisko, w tym zwłaszcza na tereny sąsiadujące z oczyszczalnią. Przygotowywanie 

ścieków surowych do ich biologicznego oczyszczania przeprowadzane będzie w nowoczesnych 

instalacjach - obudowanych sitach i zwartych piaskownikach.  

Zasadniczy proces biologicznego oczyszczania ścieków prowadzony będzie w nowoczesnym reaktorze, 

skutecznie natlenianym, w którym przy zastosowaniu wgłębnego, drobnopęcherzykowego 

napowietrzania, zminimalizowana zostanie emisja aerozoli, zwłaszcza poza obrys komór. Zakłada się, że 

zasięg tego oddziaływania nie przekroczy 5 do 10 m, licząc od krawędzi konstrukcji. 

Technologie oczyszczania ścieków wykorzystywane na oczyszczalniach będą gwarantowały 

dotrzymanie wymagań pozwoleń wodnoprawnych, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006 r. 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. Nr 137, poz. 984) 

i Dyrektywy 91/271 z dnia 21.05.1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych wraz 

z uzupełnieniem nr 98/15/UE z dnia 27.02.1998. Na podstawie tego założenia oraz zakładanego 

przepływu ścieków, oszacowano maksymalne ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników 

w trakcie eksploatacji oczyszczalni ścieków. 

Tabela 7.2-1 Jakość ścieków oczyszczanych i ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych z oczyszczalni po 

realizacji przedsięwzięcia (2016 r.) 

Wskaźnik 
Oczyszczalnia „Hołdunów” 

[5 939 RLM] 
Oczyszczalnia „Ziemowit” 

[17 156 RLM] 
mg/dm

3 kg/d mg/dm
3 kg/d 

BZT5 15 7,1 15 34,6 

ChZT 125 59,4 125 288,3 

Zawiesina og. 35 16,6 35 80,7 

Azot og. 15 7,1 15 34,6 

Fosfor og. 2 1,0 2 4,6 

Źródło: szacunki własne  

Głównym rodzajem odpadów wytwarzanych w komunalnych oczyszczalniach ścieków są ustabilizowane 

osady ściekowe oznaczone kodem 19 08 05. Ze ścieków usuwane są ponadto skratki (19 08 01) oraz 

piasek (19 08 02). Ilość powstających odwodnionych osadów ściekowych oraz skratek i piasku 

oszacowano na podstawie wielkości jednostkowych wyliczonych wg koncepcji „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”.  
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Tabela 7.2-2 Zestawienie szacowanych ilość osadów, skratek i piasku powstających w oczyszczalniach 

ścieków objętych projektem (2016 r.) 

Oczyszczalnia 

Dopływający 

ładunek 

[RLM] 

Ilość osadu po 

odwodnieniu 

[m
3
/rok] 

Ilość skratek 

[m
3
/rok] 

Ilość piasku 

[m
3
/rok] 

„Hołdunów” 5 939 670 28 26 

„Ziemowit” 17 156 1 934 81 38 

RAZEM 23 094 2 604 109 64 

Źródło: szacunki własne na podstawie koncepcji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

Skratki i nadmiar piasku będą odbierane do kontenerów i wywożone na składowisko odpadów 

komunalnych w Tychach (część piasku przewiduje się używać m.in. do posypywania dróg i ulic). 

Osady nadmierne poddawane będą bieżącej przeróbce opartej o proces stabilizacji tlenowej 

i mechaniczne odwadniane na prasie taśmowej wraz z higienizacją. Przy utrzymywaniu ich 

dostatecznego wieku osady te będą mało uciążliwe i będą się nadawały do prawidłowego odwadniania 

w połączeniu z dodatkową higienizacją wapnem. Proces odwadniania prowadzony będzie 

w pomieszczeniu, bez istotnego wpływu na środowisko, zwłaszcza zewnętrzne (poza ogrodzenie 

oczyszczalni). Odwodniony i stabilny bakteriologicznie osad zostanie następnie zagospodarowany 

następującymi sposobami: 

 poprzez kompostowanie, jako jeden ze składników mieszanek kompostujących (na istniejących 

kompostowniach), 

 poprzez wykorzystywanie do rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą, 

 poprzez sprzedaż do specjalistycznych firm posiadających stosowne koncesje w tym zakresie, 

 poprzez rolnicze wykorzystanie. 

O możliwości stosowania ustabilizowanych osadów ściekowych do ww. celów zadecydują wyniki jego 

badań, gdyż w takim przypadku parametry osadów muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2010 nr 

137 poz. 924) i Dyrektywy Rady 86/278/EWG. 

Oczyszczalnia będzie, zatem zespołem obiektów, maszyn i urządzeń, niewykazujących uciążliwego 

oddziaływania poza granice swego ogrodzenia, a także mało odczuwalną dla załogi pracującej wewnątrz 

oczyszczalni. 

Po zrealizowaniu niniejszego przedsięwzięcia w Gminie Lędziny dostęp do kanalizacji i oczyszczania 

ścieków będzie miało około 14,6 tys. mieszkańców (90%) tj. 23,1 tys. RLM. Oczyszczaniu będzie 

poddawanych 2 442 m
3
/d ścieków powstających na terenie Gminy. Łączna przepustowość oczyszczalni 

z uwzględnieniem infiltracji i ścieków dowożonych wyniesie 2 782 m
3
/d. Powstające ścieki 

odprowadzane będą do oczyszczalni „Hołdunów” oraz „Ziemowit”. 

Tabela 7.2-3 Stopień skanalizowania Gminy Lędziny po realizacji przedsięwzięcia w 2016 r.  

oczyszczalnia 

Ilość 

mieszkańców 

korzystających 

z kanalizacji 

Ilość mieszkańców 

nowo-podłączonych 

i przełączonych z 

kanalizacji 

ogólnospławnej lub 

deszczowej  

RLM 

podłączona 

do 

kanalizacji 

Nowo-

podłączona 

i przełączona 

RLM 

ilość ścieków 

powstających na 

terenie 

przedsięwzięcia 

[m3/d] 

ilość ścieków 

oczyszczanych 

[m3/d] 

Hołdunów 5 966 3 570+926 = 4 496 5 939 2 406 524 
434 

z inf. 475 

Ziemowit 8 653 6 500+0 = 6 500 17 156 7 704 1 996 
2 009 

z inf. 2 307 

RAZEM 14 619 10 070 + 926 = 10 996 23 094 10 110 2 520 
2 442 

z inf. 2 782 

W stosunku do przepływu SNQ (0,1054 m
3
/sec) w potoku Goławeckim udział ścieków odprowadzanych 

z oczyszczalni Ziemowit wyniesie 30%. Ponieważ nie prowadzi się badań jakości wód potoku 

Goławieckiego powyżej zrzutu ścieków z oczyszczalni Ziemowit, nie można oszacować oddziaływania 
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realizacji przedsięwzięcia na odbiornik. Zakłada się jednak, iż jakość wód potoku nie ulegnie 

pogorszeniu. 

W poniższej tabeli przedstawiono szacowany efekt ekologiczny realizacji przedsięwzięcia na terenie 

Gminy Lędziny. 

Tabela 7.2-4 Porównanie ładunków odprowadzanych do środowiska przed i po realizacji przedsięwzięcia 

Wskaźnik  

Ładunek odprowadzany obecnie 

(2010 r.) do środowiska [kg/d] 

Ładunek odprowadzany po realizacji 

przedsięwzięcia (2016 r.) [kg/d] 
Redukcja 

[%] w ściekach 

oczyszczonych 

bezpośrednio 

do 

środowiska 

razem 
w ściekach 

oczyszczonych 

bezpośrednio do 

środowiska 
razem 

BZT5  65,8 588,5 654,3 41,7 79,3 121 82% 

ChZT 329,1 1 275,0 1 604,2 347,7 171,7 519,4 68% 

Zawiesina og.  92,2 686,6 778,7 97,4 92,5 189,8 76% 

Azot og.  39,5 227,8 267,3 41,7 15,9 57,6 78% 

Fosfor og. 5,3 48,1 53,4 5,6 2,0 7,5 86% 

Źródło: szacunki własne 

7.2.1. Klasyfikacja przedsięwzięcia pod kątem wymogu przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE. 

Ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest na podstawie ustawy z dnia 3 pażdziernika 

2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z zpózniejszymi 

zmanami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 

Ww. rozporządzenie kwalifikuje modernizację oczyszczalni ścieków o wielkości 18 700 RLM oraz 

budowę kanalizacji sanitarnej do kategorii przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (§ 3 ust. 1, punkt 77 i ust. 1 pkt. 79). 

Według przepisów unijnych procedurę oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się zgodnie 

z Dyrektywą 85/337/EEC, zmienioną Dyrektywą 97/11/EC w sprawie oceny skutków niektórych 

publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska oraz zmieniającą ją Dyrektywą Rady 

2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 roku. 

Według przepisów unijnych modernizacja oczyszczalni należy do kategorii wymienionych w punkcie 13 

Załącznika II do Dyrektywy 97/11/WE: „wszelkie zmiany bądź rozbudowa przedsięwzięć 

wymienionych w załączniku I lub II, już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie 

realizacji, które mogą mieć znaczące niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne”, dla których 

może zostać nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Budowa kanalizacji sanitarnej nie jest wprost wymieniona w załącznikach do Dyrektywy Komisji 

Europejskiej 85/337/EWG zmienionej dyrektywą 97/11/EC z dnia 3 marca 1997. Komisja Europejska 

opierając się na orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-72/95 Kraaijeveld BV) 

kwalifikuje projekty tego typu jako wymienione w Aneksie II pkt. 10 (b) Dyrektywy 97/11/EC – 

projekty „urban development”. 

Oznacza to, że w tym przypadku o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

i zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko decyduje organ właściwy do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu tzw. „screeningu”.  

W prawie polskim, decyzję o nałożeniu lub zwolnieniu z obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko (oraz zakresie raportu o oddziaływaniu) wydaje organ właściwy 

(w przypadku omawianego przedsięwzięcia – Burmistrz Miasta) na podstawie informacji o wpływie 

przedsięwzięcia na środowisko. 

W postępowaniu zapewnia się udział społeczeństwa, przyjmuje się i rozpatruje wnioski składane przez 

zainteresowane osoby lub organizacje. Czas trwania procedury administracyjnej zmierzającej 

do wydania decyzji może być bardzo długi – w przypadku składanych w toku postępowania zażaleń czy 
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odwołań. Uwzględniając okres zbierania uwag i wniosków od społeczeństwa oraz konieczność 

prowadzenia uzgodnień z innymi organami, które przeprowadza organ wydający, szacuje się, 

że procedura zajmie minimum 3 miesiące od daty złożenia wniosku. 

7.2.2. Stan zaawansowania wymaganych postępowań ws. OOŚ, ocena 
poprawności przeprowadzonych procedur pod kątem zgodności 
z wymogami Dyrektywy 97/11/EC. 

Przedsięwzięcie zostało poddane ocenie oddziaływania na środowisko dwukrotnie na etapie wydania 

decyzji lokalizacyjnej oraz na etapie wydania decyzji środowiskowej. 

Gmina Lędziny posiadała dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 23.02.2006 r. (znak BG-7331/6/2006) wydaną przez 

Burmistrza Miasta Lędziny. 

W trakcie prac nad aktualizacją „Wielowariantowego projektu koncepcyjnego …”, która była 

sporządzana na mapach w skali 1:2 000, zwiększył się zakres rzeczowy oraz zmianie uległy lokalizacje 

niektórych pompowni i separatorów. W związku z czym w lutym 2008 r. wystąpiono o zmianę 

posiadanej decyzji środowiskowej i uzyskano Decyzję nr ZR.7624-22/08 z dnia 25.06.2008, która 

zmienia uprzednio wydaną decyzję nr BG-7331/6/2006 z dnia 23.02.2006 r. 

W 2010 roku powyższa Decyzja uzyskała przedłużenie obowiązywania o 2 lata – Decyzja ZR-

KW/183/10 z dn. 30.07.2010. 

7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją 
przeprowadzonych postępowań administracyjnych. 

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska musi utworzyć na swoim obszarze część 

europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 w oparciu o dwie dyrektywy unijne dotyczące ochrony 

przyrody: 

 Dyrektywę Rady 92/43/EEC z dn. 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych i dzikiej 

flory i fauny (stanowiącej podstawę do wydzielenia Specjalnych Obszarów Ochrony - SOO); 

 Dyrektywę Rady 79/409/EEC z dnia 02.04.1979. r. w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków 

(stanowiącej podstawę do wydzielenia Obszarów Specjalnej Ochrony - OSO). 

Mają one na celu utrzymanie bioróżnorodności państw członkowskich poprzez ochronę najcenniejszych 

siedlisk oraz gatunków flory i fauny na ich terytorium. Zobowiązują też państwa członkowskie UE 

(a więc i Polskę od momentu akcesji) do wytypowania obszarów chronionych, które będą tworzyć 

europejską sieć ekologiczną NATURA 2000. 

Kluczowe znaczenie dla budowy tej sieci mają załączniki do ww. Dyrektyw, zawierające listy 

wrażliwych siedlisk i ginących gatunków o znaczeniu wspólnotowym, których zachowanie wymaga 

wyznaczenia obszarów SOO i OSO. 

Ochrona bioróżnorodności w tej sieci będzie realizowana na podstawie planów ochrony, których 

ustalenia będą wiążące dla planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasów itp. 

Obszary kwalifikujące się do włączenia do sieci Natura 2000 wyznaczono na podstawie przeglądu 

rozmieszczenia siedlisk i gatunków w Polsce oraz oceny znaczenia stanowisk dla ochrony danego 

siedliska lub gatunku. 

W województwie śląskim sieć Natura 2000 obejmuje 12 obszarów, w tym 1 obszar specjalnej ochrony 

ptaków wyznaczony na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 

229, poz. 2313) oraz 11 specjalnych obszarów ochrony siedlisk, które zostały przesłane w propozycji 

rządowej do Komisji Europejskiej. Łączna powierzchnia tych obszarów wynosi 93 839,7 ha. Organizacje 

pozarządowe uważają za niezbędne włączenie do sieci kolejnych 12 obszarów o łącznej powierzchni 

22 159, 91 ha.  
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Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują się: 

 w odległości około 21 km na południowy-zachód od granic miasta. Jest to obszar specjalnej ochrony 

ptaków - Dolina Górnej Wisły (PLB 240001) utworzony na mocy Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. 

 w odległości około 31,5 km na północny-wschód od granic miasta. Jest to specjalny obszar ochrony 

siedlisk – Pustynia Błędowska (PLH 120014) znajdujący się na oficjalnej liście obszarów Natura 

2000 przesłanej przez rząd RP do Komisji Europejskiej.  

 w odległości około 51 km na północny-zachód od granic miasta. Jest to specjalny obszar ochrony 

siedlisk – Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH 240003) znajdujący się na oficjalnej liście 

obszarów Natura 2000 przesłanej przez rząd RP do Komisji Europejskiej. 

 w odległości około 7,5 km na południowy-wchód od granic miasta. Jest to obszar specjalnej ochrony 

ptaków – Stawy w Brzeszczach, zgłoszony przez organizacje pozarządowe na tzw. „Shadow List”. 

Obecnie niniejszy obszar pod nazwą Stawy w Brzeszczach o symbolu PLB 120009 został 

przekazany do konsultacji społecznych. 

Ponadto w odległości 9,5 km w kierunku pd - pd-wsch znajduje się obszar Natura 2000 Dolina Dolnej 

Soły (PLB 120004) oraz w odległości ok. 14 km w kierunku pd-wsch. obszar Dolina Dolnej Skawy 

120005, które obecnie występują na liście obszarów przekazanych do konsultacji społecznych. 

Informacja na temat możliwego wpływu przedsięwzięcia na obszary chronione w tym na ww. obszary 

Natura 2000 zostały przedstawione w informacji o przedsięwzięciu będącej załącznikiem do wniosku 

o wydanie zarówno decyzji lokalizacyjnej jak i decyzji środowiskowej. Na podstawie posiadanych 

informacji organy właściwe do opiniowania o konieczności sporządzenia raportu oos oraz wydania 

decyzji środowiskowej oceniły iż przedsięwzięcie nie będzie miało wpływ na obszary przyrodniczo 

cenne, co znalazło odzwierciedlenie w wydanych postanowieniach i decyzjach. 

Eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni ścieków nie będzie miała wpływu na najbliższe obszary 

Natura 2000. 

7.2.4. Dodatkowe działania w zakresie ochrony środowiska (np. audyt 
środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring 
środowiska). 

Nie przewiduje się dodatkowych działań w zakresie ochrony środowiska.  

W trakcie eksploatacji systemów kanalizacyjnych monitorowanie oddziaływania na środowisko będzie 

polegało na stałej kontroli sprawności oczyszczania ścieków w oczyszczalniach oraz sprawności 

transportu ścieków w kanalizacji (kontroli pracy przepompowni, poprzez system automatycznego 

sterowania i monitoringu opartego na systemie gps). Sprawność oczyszczania ścieków będzie 

monitorowana poprzez pomiar stężeń zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w ściekach 

oczyszczonych, tj.: BZT5, ChZT, zawiesiny, Nog i Pog. Monitorowanie sprawności oczyszczania 

ścieków jest integralną częścią sterowania funkcjonowaniem oczyszczalni. 

Oprócz monitorowania prowadzonego na potrzeby sterowania oczyszczalnią będzie prowadzony bieżący 

monitoring zgodnie z przepisami Dyrektywy 91/271/EWG oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 

984). 

Monitoring będzie polegał na pobieraniu próbek proporcjonalnych do przepływu lub pobieranych 

w określonych 24 godzinnych odstępach w tych samych punktach wlotu i wylotu: 

 dla oczyszczalni o przepustowości od 2 000 do 14 999 RLM (OŚ Hołdunów) – 12-krotnie w 

pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki 

spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnych latach. Jeżeli jedna z czterech próbek nie 

spełni tego warunku w następnym roku próbki będą pobierane ponownie 12-krotnie; 

 dla oczyszczalni o przepustowości od 15 000 do 49 999 RLM (OŚ Ziemowit) – 12-krotnie w ciągu 

roku. 
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Monitorowanie funkcjonowania sieci kanalizacyjnych będzie dotyczyło części ciśnieniowej systemu 

i będzie polegało na monitorowaniu zasilania w energię elektryczną.  

Monitorowaniu podlegać powinny również osady ściekowe pod kątem ich przydatności do stosowania 

w rolnictwie lub celów rekultywacji gruntów. Badania osadów powinny obejmować oznaczanie 

odczynu, zawartości suchej masy, substancji organicznej, azotu ogólnego w tym amonowego, fosforu 

ogólnego, wapnie i magnezu, metali ciężkich (Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu, Cr), obecności bakterii 

chorobotwórczych z rodzaju Salmonella i liczby żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris 

sp., Toxocara sp. 

Monitorowanie jakości osadów powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 

lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2010 nr 137 poz. 924) oraz Dyrektywą 

nr 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gleb, przy 

stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie. 

Dla oczyszczalni o przepustowości do 10 000 RLM (Hołdunów) badania osadów przeprowadza się nie 

rzadziej niż raz na sześć miesięcy, a dla oczyszczalni o przepustowości od 10 000 do 100 000 RLM 

(Ziemowit) nie rzadziej niż raz na cztery miesiące. 

Grunty, na których mają być stosowane osady ściekowe powinny być poddawane badaniom na 

zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu, Cr) i zawartość fosforu przyswajalnego oraz 

oznaczającym odczyn.  

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628 

z póź. zm.) obowiązek badania gruntów, na których mają być stosowane osady ściekowe spoczywa na 

wytwórcy komunalnych osadów ściekowych. 

7.2.5. Działania naprawcze związane z negatywnym wpływem przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Bezpośrednie oddziaływania, istotne z punktu widzenia jakości środowiska, będą miały zasięg lokalny 

i ograniczą się do terenu oczyszczalni lub terenu budów. Oddziaływania będą krótkotrwałe i odwracalne. 

Nie ma możliwości wystąpienia oddziaływania transgranicznego. 

Z sytuacji awaryjnych, które mogą zaistnieć w trakcie prac budowlanych należy wymienić: pożary na 

terenie budowy lub w składzie materiałów (ze względu rodzaj zastosowanych materiałów – w większości 

tworzywo sztuczne PVC itp.), wycieki zanieczyszczeń do gruntu. 

Ze względu na te zagrożenia teren budowy i składowania materiałów powinien być odpowiednio 

zabezpieczony i wyposażony w gaśnice i inne środki ochrony ppoż. Inwestor powinien posiadać 

instrukcję postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych. 

W trakcie eksploatacji kanalizacji mogą wystąpić sytuacje awaryjne polegające na rozszczelnieniu 

rurociągu lub pompowni, a w konsekwencji wycieku ścieków do gruntu. Pompownie będą podłączone 

do systemu monitorowania i ostrzegania w stanach awaryjnych. 

Powodem wycieku ścieków ze stacji pomp może być także przerwa w dostawie prądu lub awarie pomp 

tłoczących ścieki. Pompownie będą zasilane w energię elektryczną z jednego źródła, jako zabezpieczenie 

planuje się wyposażenie eksploatatora w przewoźne agregaty prądotwórcze.  

Jednostka, która będzie eksploatowała kanalizację, powinna zostać wyposażona w sprzęt i procedury 

usuwania zanieczyszczeń. W przypadku awarii zanieczyszczony grunt należy usunąć z terenu awarii. 

Ponieważ przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko nie przewiduje się 

działań naprawczych. 

Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływania planowanej inwestycji na etapie budowy 

powinna być właściwa organizacja robót oraz postępowanie z urobkiem podczas wykopów. W trakcie 

opracowywania projektu budowlano – wykonawczego zostanie wskazany sposób postępowania 

z nadmiarem ziemi z wykopu i miejscem jej składowania. W celu zmniejszenia negatywnego 

oddziaływania inwestycji na ruch uliczny zostaną opracowane wytyczne organizacji ruchu na czas 

budowy.  
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Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i 

odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy 

gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Odpady z nawierzchni drogowych będą utylizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięć i budowy będą miały charakter 

odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Prace budowlane będą przeprowadzane 

etapami. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku.  

W takcie modernizacji oczyszczalni ścieków „Ziemowit” zastosowane zostaną następujące rozwiązania 

minimalizujące negatywny wpływ na środowisko, tj.: 

 pompy nowej generacji, 

 materiały zapewniające szczelność obiektów oczyszczalni ścieków, 

 eliminacja emisji hałasu przez umieszczenie jego źródeł w obudowach dźwiękoszczelnych i lekkiej 

konstrukcji budynkach, zastosowanie pomp zatapialnych, mieszadeł zanurzeniowych, 

 właściwa przeróbka osadu w procesie stabilizacji tlenowej w komorze wyposażonej w ruszt 

napowietrzający drobnopęcherzykowy, zapewniający skuteczne mieszanie oraz natlenienie co m.in. 

minimalizuje emisję gazów do atmosfery, 

 właściwe zagęszczenie i odwadnianie ustabilizowanych osadów zmniejszające ilość osadu do 

końcowego zagospodarowania poprzez budowę dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych i prasy 

odwadniającej, 

 zastosowanie urządzeń o klasie energetycznej A, wyposażonych w falowniki pozwalające na 

dostosowanie poboru mocy do ich aktualnego obciążenia, 

 zapewnienie awaryjnego zasilania dla obiektów oczyszczalni poprzez wyposażenie eksploatatora 

w agregat prądotwórczy. 

Rozwiązania chroniące środowisko w przypadku budowy kanalizacji to: 

 zastosowanie materiałów zapewniających szczelność rurociągów i korpusu pompowni, 

 stosowanie pompowni z odpowiednią wentylacją, pozwalającą na bezpieczne odprowadzenie 

powstających gazów, 

 wyposażenie pompowni w aparaturę pomiarową i sterowniczą co umożliwi bezpośredni nadzór nad 

jej pracą, 

 zastosowanie pomp o klasie energetycznej A, wyposażonych w falowniki pozwalające na 

dostosowanie poboru mocy do ich aktualnego obciążenia, 

 wyposażenie eksploatatora kanalizacji w agregaty prądotwórcze jako zabezpieczenie zasilania dla 

pompowni ścieków, 

Technologia budowy kanalizacji zapewni trwałość i szczelność instalacji i obiektów. 

W związku z powyższym nie przewiduje się działań naprawczych. 

7.2.6. Harmonogram przeprowadzenia niezakończonych postępowań ws. OOŚ 

W lutym 2006 r. Beneficjent otrzymał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. W związku ze zwiększeniem ilości działek, przez które przebiegać będzie inwestycja, 

co zostało zidentyfikowane na etapie aktualizacji „Wielowariantowego projektu koncepcyjnego …” na 

wniosek Spółki, w czerwcu 2008 r. wydana została Decyzja zmieniająca decyzję wydaną w 2006 r.  

Ponieważ, za zakończenie procesu oceny oddziaływania na środowisko uznaje się uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę należy przyjąć, że zakończenie postępowania oos będzie następować etapami od 

maja 2011 do grudnia 2013 r. Wymagane jest aby w pozwoleniu na budowę znalazły się zapisy odnośnie 

uwzględnienia przez projekt budowlany środowiskowych uwarunkowań będących przedmiotem decyzji 

środowiskowej. 
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7.3. Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami 
związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub przepisów 
dotyczących gospodarki wodnościekowej. 

Dokumentami wyznaczającymi kierunki ochrony środowiska w Polsce na przestrzeni kolejnych lat są 

przyjęte przez Radę Ministrów Polityki Ekologiczne Państwa. Kolejne Polityki, w których zawierane są 

nowe wyzwania są sporządzane jako realizacja ustaleń uchwalonej w 2001 r. ustawy Prawo ochrony 

środowiska, która w art. 13-16 wprowadziła obowiązek przygotowywania i aktualizowania co 4 lata 

polityki ekologicznej państwa. 

Za najważniejsze wyzwania dla polityki ochrony środowiska uznaje się w Polsce m.in.:  

 praktyczne wdrożenie wymagań prawa ochrony środowiska UE; 

 obniżanie energo- i materiałochłonności gospodarki, np. poprzez wprowadzanie energooszczędnych 

i wodooszczędnych technologii i rozwiązań, redukowanie potrzeb opakowaniowych i tworzenie 

zamkniętych obiegów materiałów w grupach przedsiębiorstw; 

 zapewnianie skuteczniejszej ochrony zasobów przyrody i różnorodności biologicznej; 

 ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. 

W grudniu 2006 roku Ministerstwo Środowiska opracowało projekt polityki ekologicznej państwa na 

lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014. Zgodnie z zapisami tego dokumentu 

do końca 2015 r. Polska powinna: 

 zapewnić 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących 

z obszaru kraju w celu ochrony wód powierzchniowych, w tym wód morskich, przed eutrofizacją; 

 zakończyć program budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni 

ścieków w aglomeracjach o RLM od 2 000 do 15 000. 

III Polityka Ekologiczna Państwa przedstawia bardziej uszczegółowiony plan działania i jest kontynuacją 

wskazań Narodowej Strategii Ochrony Środowiska z 1991 roku i dostosowuje ją do obecnych celów 

strategii środowiskowej UE. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie
15

 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 2007-2013 [Narodowa Strategia Spójności (NSS)] to 

dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy 

unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013. 

Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej 

opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

NSRO są instrumentem odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych, uwzględniając 

jednocześnie zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz Krajowego Programu Reform na 

lata 2005-2008, odpowiadającego na wyzwania zawarte w Strategii Lizbońskiej. 

Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty 

strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami 

europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności. 

Zadania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój 

infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 

zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej realizowane będą w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ).  

                                                      

15 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa, maj 2007r. 
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Strategia Gospodarki Wodnej 

Strategia Gospodarki Wodnej – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. - 

określa podstawowe kierunki i zasady działania umożliwiające realizację idei trwałego 

i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. Jednym z trzech celów 

kierunkowych Strategii jest „osiągniecie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności 

ekosystemów wodnych i od wody zależnych”. Do osiągnięcia tego celu ma przyczynić się m. in.: 

realizacja zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komumanlnych. 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) 

Aby spełnić wymagania Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie ścieków 

komunalnych i kanalizację (wdrożenie Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca 

oczyszczenia ścieków komunalnych) Minister Środowiska sporządził „Krajowy program oczyszczania 

ścieków komunalnych”, który został zatwierdzony w grudniu 2003 r. Od lutego 2011 r. obowiązuje 

Trzecia Aktualizacja KPOŚK.  

KPOŚK zakłada budowę tysiąca nowych oczyszczalni ścieków, co pozwoli na całkowite 

wyeliminowanie wprowadzanych do wód powierzchniowych (rzek, jezior, morza) nieoczyszczonych 

ścieków z miast i innych aglomeracji. W wyniku realizacji Programu uporządkowana zostanie 

gospodarka ściekowa w aglomeracjach, zwiększona zostanie dostępność Polaków do usług 

kanalizacyjnych. Realizacja Programu wpłynie na poprawę warunków sanitarnych w aglomeracjach. 

Program pobudzi także inwestycje i ożywi rynek pracy.  

Zgłoszona aglomeracja oszacowana była na 32 000 RLM, zakładała odprowadzenie ścieków do trzech 

oczyszczalni jednej projektowanej i dwóch istniejących, z których jedna (OŚ Hołdunów) spełnia 

wymagane standardy odpływu w 2004 r. i nie wymaga inwestycji. Potrzeby inwestycyjne zawarte 

w dokumencie to: 

 budowa 23,8 km kanalizacji sanitarnej, 

 modernizacja 1 km kanalizacji sanitarnej, 

 budowa nowej oczyszczalni o docelowej przepustowości 1400 m
3
/d, 

 rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni o docelowej przepustowości 9000 m
3
/d. 

Po opracowaniu koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej, Gmina Lędziny wystąpiła o zmiany 

zapisów w KPOŚK uwzględniające planowane działania inwestycyjne Gminy będące przedmiotem 

niniejszego Studium oraz wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności:  

 w dniu 11.01.2006 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydz. Środowiska i Rolnictwa 

o wprowadzenie zmian do „Propozycji planu aglomeracji Gminy Lędziny” 

 w dniu 16.01.2006 r. do Ministerstwa Środowiska, Departament Zasobów Wodnych o dokonanie 

zmian w Aktualizacji KPOŚK z dnia 07.06.2005 r. 

Wojewoda Śląski rozporządzeniem z dnia 5.11.2007 r. numer 62/07 utworzył Aglomerację Lędziny 

o wielkości 20 783 RLM. 

Po opracowaniu aktualizacji „Wielowariantowego projektu koncepcyjnego …” w maju 2008 r. Gmina 

zgłosiła za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zmianę wielkości aglomeracji i potrzeb 

inwestycyjnych w ramach corocznego sprawozdania z realizacji KPOŚK. W dniu 24 czerwca 2008 r. 

Wojewoda Śląski wydał Rozporządzenie nr 27/08 zmieniające wielkość aglomeracji na 25 668 RLM. 

Pozostałe zapisy Rozporządzenia 62/07 pozostają bez zmian. 

Trzecia Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w lutym 2011 r. (tzw. 

AKPOŚK 2010). Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia 

inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych 

zadań do końca 2010 r. Dlatego też, AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące 

terminów realizacji inwestycji. Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały 

zgodne z dokumentem AKPOŚK2009. 
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W wersji AKPOŚK2010 roku Aglomeracja Lędziny wymieniona jest w załączniku 1 – Aglomeracje 

priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego. Wg AKPOŚK2010 (I_d aglomeracji 

PLSL034) Aglomeracja Lędziny oszacowana jest na 20 783 RLM.  

W projekcie Czwartej Aktualizacji KPOŚK (wiosna 2011 r.) Gmina wprowadziła zapisy zgodne 

z Rozporządzeniem wyznaczającym aglomerację Lędziny. 

Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków będące przedmiotem 

przedsięwzięcia są spójne z ww. z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem 

polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodnościekowej. 

Założenia i cele programów i strategi na szczeblu rządowym są wprost przeniesione do strategii, planów 

i programów regionalnych. 

Podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunki polityki regionalnej w sektorze środowiska 

w województwie śląskim jest „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020”. 

„Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020” 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 zakłada, że będzie to region „czysty” we 

wszystkich składnikach środowiska naturalnego, zapewniający zachowanie bioróżnorodności obszarów, 

stwarzającym warunki do zdrowego życia i realizującym zasady zrównoważonego rozwoju.  

Dla realizacji wizji wyznaczono 3 pola strategiczne, dla których zidentyfikowano po 2 priorytety 

dziedzinowe, w tym w polu „Infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko” wyznaczono priorytet 

„Ochrona i kształtowanie środowiska oraz przestrzeni”. 

Jednym z celów strategicznych określonych w obrębie wyznaczonych priorytetów dziedzinowych 

województwa jest „rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej”, któremu 

przypisano m.in. następujący kierunek działań: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej. 

Rozwój infrastruktury komunalnej, ze szczególnym naciskiem na zmniejszenie dysfunkcjonalności 

technicznego wyposażenia regionu, uwzględniający niezaspokojone potrzeby, znacząco poprawi warunki 

życia mieszkańców regionu i stan środowiska naturalnego. Inwestowanie w infrastrukturę komunalną 

pozwala również na kompleksowe uzbrojenie terenu, poprawę jakości otoczenia i stworzenie warunków 

do dywersyfikacji działalności gospodarczej. Zmodernizowana infrastruktura komunalna wpłynie 

na rozwój przedsiębiorczości regionu, umożliwi jego ekonomiczny, ekologicznie zrównoważony rozwój, 

a tym samym dokona poprawy warunków życia jego mieszkańców. Działania w zakresie modernizacji 

i rozbudowy infrastruktury komunalnej powinny koncentrować się przede wszystkim na budowie 

i rozbudowie sieci kanalizacyjnych, w tym kanalizacji deszczowej, modernizacji i budowie nowych 

oczyszczalni ścieków oraz innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania 

ścieków. Ponadto niezbędna jest także budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia, poboru 

i uzdatniania wody.  

Strategia rozwoju powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2006-2013 opracowana w 2005 r.(przyjęta 

Uchwałą XXXVIII/164/05 Rady Powiatu bieruńsko-lędzińskiego z dn. 17.listopada 2005 r.) zakłada 

wprowadzenie powiatu na drogę zrównoważonego rozwoju w bieżącym okresie programowania. Wizja 

rozwoju powiatu zakłada, że stanie się on obszarem o czystym i bezpiecznym środowisku dzięki 

uporządkowanej gospodarce wodno-ściekowej i energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł 

energii oraz eliminacji źródeł niskiej emisji i zagrożeń hałasem. 

Strategia rozwoju powiatu wśród pól strategicznych rozwoju wyróżnia między innymi: warunki 

zamieszkania oraz przedsiębiorczość i innowacje. W odniesieniu do każdego pola określono priorytety, 

cele strategiczne i kierunki działania. W polu „warunki zamieszkania” priorytetem jest poprawa 

warunków zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury. Poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony 

środowiska nastąpi realizacja celu strategicznego jakim jest czyste i bezpieczne środowisko. są to: jakość 

wody, jakość powietrza, źródła energii, gromadzenie i segregacja odpadów. 

Projektem priorytetowym powiatu jest rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej, co potwierdza, że 

projekt polegający na uporządkowaniu gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny jest zgodny ze strategią 

rozwoju powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest zbieżna z zapisami powyższych dokumentów. 
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7.4. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko. 

7.4.1. Plany i programy podlegające ocenom oddziaływania na środowisko 
(zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE), z których wynika realizacja 
przedsięwzięcia. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) zgodnie z Narodowymi Strategicznymi 

Ramami Odniesienia, zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden 

z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich 

celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.  

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 

zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Cel ten będzie osiągnięty dzięki 

inwestycjom m.in. w obszarze środowisko, poprzez realizację celu szczegółowego”budowa 

infrastruktury zapewniającej, ze rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym 

zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego”. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

wspierane będą inwestycje prowadzące do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze 

ściekami do wód i ziemi oraz realizowane kompleksowo wraz z nimi inwestycje majace na celu 

zapenienia odpowiedniej jakości wody pitnej w Aglomeracjach zgodnie z Krajowym Programem 

Oczyszcania Ścieków Komunalnych i Strategią Gospodarki Wodnej. 

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w ramach I osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa”, 

której głównym celem jest wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy 

kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie 

oczyszczania ścieków komunalnych. 

Realizacja projektu, który jest przedmiotem niniejszego opracowania przyczyni się do zmniejszenia 

zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki oraz zapewnienia właściwego oczyszczania 

ścieków komunalnych, a także zwiększenia dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej. 

Realizacja przedmiotowego projektu wynika z obowiązującego Programu Ochrony Środowiska 

województwa śląskiego. 

Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska województwa śląskiego jest zasada 

zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną 

walorów środowiskowych. Długoterminowy cel programu został sformułowany jako Rozwój 

województwa, w którym możliwy jest postęp ekonomiczny i społeczny w harmonii z wymogami 

ochrony środowiska i jest on zgodny z wizją rozwoju województwa śląskiego zdefiniowaną w 

„Strategii rozwoju województwa śląskiego”.  

Obowiązek realizacji zawartej w Strategii… wizji regionu realizującego podstawowe zasady 

zrównoważonego rozwoju spoczywa na wszystkich obywatelach Polski, co wynika z Konstytucji RP. 

Zrównoważony rozwój jest naczelną zasadą polityki państw - członków Unii Europejskiej i Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, oraz Polityki Ekologicznej Państwa. 

„Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do 

roku 2015” 

Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 oraz cele długoterminowe do roku 2015 

został opracowany w celu realizacji na szczeblu regionalnym polityki ekologicznej państwa. Określa on 

cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych planowanych do realizacji 

w województwie śląskim, a także instrumenty niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów, w tym 

mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.  

Program zakłada m.in.: utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych, 

uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami, polepszenie jakości powietrza, rewitalizację 

terenów poprzemysłowych i pogórniczych oraz ukształtowanie regionalnego systemu obszarów 

chronionych. Dokument ten jest zgodny z celami: strategicznym II (rozbudowa oraz unowocześnienie 
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systemów infrastruktury technicznej), kierunek działań 4 (rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

komunalnej) oraz strategicznym IV (poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz 

zwiększenie atrakcyjności przestrzeni), kierunek działań 2 (zagospodarowanie centrów miast oraz 

zdegradowanych dzielnic), kierunek działań 3 (rewitalizacja terenów zdegradowanych), kierunek działań 

5 (uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami), kierunek działań 6 (utworzenie systemu 

kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych), kierunek działań 7 (poprawa jakości powietrza), 

kierunek działań 8 (ochrona przed hałasem), kierunek działań 9 (ukształtowanie regionalnego systemu 

obszarów chronionych) Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. 

Opracowany w 2004 r. Program Ochrony Środowiska Gminy Lędziny [POŚ] (przyjęty Uchwałą 

XXV/141/04 w dn. 29.06.2004 r.) stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej 

w Gminie. Jego realizacja ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego 

zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed 

degradacją,a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Działania będące przedmiotem projektu są zbieżne z zapisami Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Lędziny. 

Przygotowana w 2004 r. Polityka środowiskowa Gminy Lędziny (przyjęta Uchwałą XXV/141/04 

w dn. 29.06.2004 r.) zakłada uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, głównie modernizację 

istniejących i budowę nowych sieci kanalizacyjnych oraz budowę oczyszczalni ścieków. 

Realizacja przedmiotowego projektu w pełni odpowiada celom stawianym Gminie i przyczyni się do 

zminimalizowania problemów środowiskowych na terenie Lędzin. 

7.4.2. Uwzględnienie skutków realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych 
prognozach oddziaływania planów i programów na środowisko. 

Zgodnie z art. 4 preambuły do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/WE w sprawie oceny 

oddziaływania niektórych planów i programów na środowisko ocena wpływu na środowisko jest ważnym 

narzędziem służącym do uwzględnienia aspektów środowiskowych w procesie przygotowania 

i przyjmowania niektórych planów i programów, które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ 

na środowisko w Państwach Członkowskich, ponieważ zapewnia że taki wpływ planów i programów jest 

brany pod uwagę w czasie przygotowania tych dokumentów i przed ich przyjęciem. 

Przedmiotowy projekt znalazł się w Indykatywnym Wykazie dużych projektów dla Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (M.P. nr 69, z dnia 5.10.2007 r., poz. 757), dla którego została 

przeprowadzona prognoza oddziaływania na środowisko w trybie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Z prognozą można zapoznać się na stronie internetowej 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/srodowisko. 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/srodowisko
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8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu 

8.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram 
niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych w celu 
wdrożenia przedsięwzięcia 

Struktura wdrażania przedsięwzięcia składa się z trzech faz:  

 Przedrealizacyjnej, w czasie której Beneficjent musi osiagnąć wymaganą gotowość realizacyjną 

projektu zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ i załącznikiem nr 1 Kryteria wyboru 

projektów. 

Gmina Lędziny przeprowadziła w 2004 r. identyfikację potrzeb inwestycyjnych związanych 

z wdrożeniem na terenie Gminy Dyrektyw Unijnych oraz zobowiązań polskich wynikających 

z przystąpienia do Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej. 

Wielkość niedoborów oraz koszty związane z ich wyeliminowaniem znacznie przekraczają 

możliwości finansowe zarówno Gminy, jak i PGK „Partner” Sp. z o.o., w związku z czym 

postanowiono siegnąć po fundusze unijne. 

Miasto zleciło opracowanie „Wielowariantowego projektu koncepcyjnego uporządkowania 

gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”, który był podstawą do wyznaczenia zakresu 

przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie posiada decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego 

nr UM/BA/7331/20/2005 wydaną przez Burmistrza Miasta Lędziny w dniu 19.07.2005 r. oraz 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: BG-

7331/6/2006 wydaną w dniu 23.02.2006 r. 

Dla projektu opracowane było w 2005 r. Studium Wykonalności, zaktualizowane w roku 2006. 

Zgodnie z tą aktualizacją opracowane dokumenty przetargowe na wszystkie zadania budowlane 

i usługowe (patrz punkt 8.4). W 2008 r. opracowano kolejną wersję Studium Wykonalności zgodnie 

z nowymi wytycznymi dla okresu programowania 2007 – 2013. Aktualizacji Studium dokonano w 

2011 roku. 

Mając na uwadze sprawne przygotowanie przedmiotowego projektu Burmistrz Miasta Lędziny 

Zarządzeniem Nr 0151/801/06 z dnia 22.09.2006 powołał zespół zarządzający realizacją Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”. 

W jego skład weszli pracownicy Urzędu Miasta, którzy do tej pory zajmowali się przygotowaniem 

projektu. Spółka „Partner” przejęła jako pracodawca osoby wchodzące w skład JRP. Na MAO (PRP) 

został wyznaczony Prezes PGK „Partner” Sp. z o.o.  

W trakcie prac nad Studium Wykonalności przedstawiono możliwe rozwiązania instytucjonalne oraz 

zaprezentowano słabe i mocna strony obydwu rozwiązań (Patrz pkt. 5 Analiza instytucjonalna 

przedsięwzięcia). Między innymi ze względu na możliwość odzyskania podatku VAT, zdecydowano 

iż Beneficjentem będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. 

W konsekwencji tej decyzji Gmina rozpoczęła działania zmierzające do zgromadzenia całości 

majątku kanalizacyjnego w spółce (patrz punkt 8.6). 

Organ założycielski Spółki (Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników) – podjął 

następujące uchwały: 

o Nr I z dnia 02.10.2007 r. wyznaczająca Prezesa Zarządu PGK „Partner” Sp. z o.o. na 

Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie 

Lędziny”, 

o Nr I/2008 z dnia 7.07.2008 r. upoważniająca Zarząd PGK „Partner” Sp. z o.o. do złożenia 

wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w Gminie Lędziny”. 

Prezes Spółki poddał się, z pozytywnym wynikiem, weryfikacji na Pełnomocnika ds. Realizacji 

Projektu (MAO) dla proj. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”.  
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Po zapewnieniu gotowości realizacyjnej zgodnie z Kryteriami złożono wniosek wraz z wymaganymi 

załącznikami do właściwej instytucji wdrażajacej. Ze względu na wartość projektu „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” (powyżej 25 mln euro) oraz fakt, iż projekt znajduje się na 

Indykatywnej Liście Projektów będącej załącznikiem do Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowiskow wniosek został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

Ten etap wdrażania przedsięwzięcia skończył się w momencie podpisania umowy o dofinansowanie 

z NFOŚiGW (w dniu 21.10.2010 r.). 

 Realizacyjnej, w czasie której po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni zostaną 

wykonawcy robót projektowo-budowlanych oraz usług. Postęp w realizacji projektu i jego zgodność 

z harmonogramem jest i będzie okresowo monitorowana i sprawozdawana do Instystucji 

Pośredniczącej, wraz z wnioskami o płatność za zrealizowane zadania. 

Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów 

i podpisywania kontraktów przedstawiono w punkcie 8.4, a harmonogram realizacji przedsięwzięcia 

oraz plan płatności w punkcie 8.5. 

 Porealizacyjnej, w czasie której następować będzie eksploatacja systemu kanalizacyjnego 

wytworzonego i zmodernizowanego w ramach projektu. Eksploatacja prowadzona będzie przez 

właściciela majątku – Spółkę PGK „Partner”, której struktura została przedstawiona w pkt. 8.6. 

Schemat organizacyjny projektu przedstawiono w załączniku nr 6. 

8.2. Struktura organizacyjna JRP 

Właściwa realizacja wchodzących w skład projektu zadań wymagać będzie sprawnego działania 

specjalnego zespołu zarządzającego projektem – Jednostki Realizującej Projekt (JRP).  

Beneficjentem projektu będzie spółka „Partner” sp. z o.o. w Lędzinach, a komórka JRP (Jednostka 

Realizująca Projekt) funkcjonowała na początku w strukturze Urzędu Gminy.  

Komórka JRP została w całości przeniesiona w struktury Spółki od 2009 r. Pozycja JRP w projekcie 

powoduje, iż konieczne będzie wyposażenie JRP w odpowiednie zasoby ludzkie, a zarazem wymusi na 

Beneficjencie przyjęcie odpowiednich procedur postępowania, gdyż obowiązki JRP są ściśle określone 

w regulacjach określających zasady przyznawania środków pomocowych. Kolejnym atutem takiego 

rozwiązania jest wykształcenie kadry w Spółce „Partner”, która prowadząc jako JRP inwestycje będzie 

dokładnie znać nowo wytworzoną infrastrukturę, co ułatwi jej przyszłą eksploatację. 

Podsumowując, należy zdecydowanie rekomendować umiejscowienie JRP w ramach Spółki „Partner”, 

która będzie właścicielem i eksploatatorem majątku wytworzonego w ramach Projektu.  

Jednostka powinna zatrudniać personel posiadający doświadczenie inżynierskie oraz doświadczenie 

w procedurach i rozliczeniach finansowych. W ramach jednostki proponuje się zatrudnienie na stałe 

Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (PRP) oraz 7 osób, w tym Kierownika JRP oraz 3 osoby 

posiadające wymagane doświadczenie inżynierskie, 1 osobę posiadającą doświadczenie w procedurach 

i rozliczeniach finansowych, 1 osobę ds. informacyjno-promocyjnych oraz 1 osobę na stanowisko 

obsługi administracyjnej. 

Proponuje się również, aby działania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) wspierane były przez 

konsultantów doświadczonych w realizacji podobnych projektów oraz przez specjalistów w zakresie 

kontroli i oceny. 

Proponuje się następującą strukturę jednostki (podstawowe stanowiska): 

 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (PRP) – odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, 

 Kierownik JRP, 

 1 stanowisko ds. biurowych, 

 1 stanowisko ds. informacyjno-promocyjnych, 

 3 stanowiska ds. technicznych. 
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 1 stanowisko ds. obsługi ksiegowo-rozliczeniowej. 

PRP będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu, a w szczególności za odpowiednie 

zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne.  

Do zakresu obowiązków PRP będzie należało: 

 zatwierdzanie i podpisywanie protokołów odbioru wykonanych robót, końcowych protokołów 

odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowych świadectw płatności, świadectw przejęcia oraz 

protokołów konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, 

 zatwierdzanie i podpisywanie dokumentów przetargowych na roboty, dla usług i dla dostaw, 

 potwierdzanie i podpisywanie wniosków Beneficjenta o przekazanie środków, 

 potwierdzanie dokumentów niezbędnych do dokonania pierwszego przekazania środków z Funduszu 

Spójności, 

 potwierdzanie dokumentów niezbędnych do dokonania kolejnych przekazań środków z Funduszu 

Spójności, 

 potwierdzanie dokumentów wymaganych przez Dysponenta niezbędne do przekazania, 

zgromadzonych na Rachunku bankowym Projektu w NBP, środków z Funduszu Spójności,  

 potwierdzanie i podpisywanie faktur, 

 formalne kwalifikowanie kosztów (akceptowanych przez PRP wraz z fakturą). 

 monitorowanie (osobiście lub przez zastępcę) przebiegu realizacji projektu ze strony Beneficjenta 

będąc osobą odpowiedzialną za zatwierdzenie planu płatności,  

 zatwierdzanie i podpisywanie sprawozdań,  

 udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Funduszu Spójności, 

 udział w kontrolach realizacji porozumienia zawartego z NFOŚiGW poprzez skierowanie do 

współpracy z kontrolującym kompetentnych osób (w tym np. inspektora nadzoru inwestorskiego 

i przedstawiciela inżyniera kontraktu) odpowiedzialnych za realizację zadania w celu udzielania 

informacji i tym samym sprawnego przeprowadzenia kontroli, udostępnienie do wglądu akt 

i dokumentów, budżetów, umów wykonawczych, projektów budowlanych i wykonawczych, 

dokumentacji i ewidencji urządzeń, dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego, 

analiz z zakresu projektu objętego porozumieniem z NFOŚiGW, a także sporządzenie odpowiednich 

wyciągów, kserokopii, odpisów itp. 

Do zakresu obowiązków Kierownika JRP będzie należało: 

 kierowanie pracami JRP, 

 przygotowanie lub zlecanie wykonania dokumentacji przetargowych według ustawy o zamówieniach 

publicznych, 

 nadzór nad powołaniem komisji przetargowych, 

 nadzór nad pracami komisji przetargowych, 

 opracowywanie treści kontraktów z wykonawcami projektów realizowanych w ramach Funduszu 

Spójności, 

 prawna obsługa realizowanych umów (spory, sprawy sądowe, konflikty interesów), 

 przygotowywanie raportów na temat postępów z realizacji projektu i nieprawidłowści oraz 

przesyłanie ich do Instytucji Pośredniczącej (NFOŚiGW), 

 opracowywanie zbiorczych raportów z działalności biura (na podstawie raportów przedstawianych 

przez wszystkie referaty), według standardów określonych przez Unię Europejską, 

 wykonywanie wszelkich innych zadań, w razie konieczności. 

Do zakresu obowiązków dla stanowiska obsługi technicznej będzie należało m.in.: 

 ścisła współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie nadzoru inżynierskiego nad wykonywanymi 

kontraktami, 

 weryfikacja projektów technicznych opracowywanych dla potrzeb projektu, 
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 koordynacja prac związanych z koniecznymi do wykonania badaniami (np. gruntu, wody, itp.), 

 planowanie inwestycji przeznaczonych do realizacji w przyszłości, 

 opracowywanie raportów z pracy i przedkładanie ich właściwym instytucjom, 

 w razie konieczności wykonywanie wszelkich innych zadań. 

Natomiast do obowiązków stanowiska obsługi księgowo-rozliczeniowej będzie należało: 

 finansowy nadzór nad realizacją kontraktów, 

 prowadzenie bieżącej księgowości finansowej i majątkowej, 

 przygotowywanie okresowych bilansów, 

 monitoring finansowy, 

 wewnętrzna kontrola finansowa w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji przy realizacji 

projektu, 

 przygotowywanie harmonogramów płatności dla Instytucji Pośredniczącej (NFOŚiGW), 

 planowanie finansowe inwestycji (terminy rozchodowania środków, planowanie wypłat 

z dostępnych środków kredytowych, planowanie finansowania dla inwestycji realizowanych 

z przyszłych transz), 

 opracowywanie analiz finansowych w zakresie efektywności wykorzystania środków oraz innych 

analiz finansowych, w miarę potrzeb, 

 opracowywanie szczegółowych sprawozdań finansowych w zgodności z obowiązującymi 

wymogami sprawozdawczości budżetowej, 

 w razie konieczności wykonywanie wszelkich innych zadań. 

8.3. Koszty wdrażania przedsięwzięcia 

Na koszty wdrażania składać się będą koszty: funkcjonowania JRP, nadzoru nad realizacją (usługa 

Inżyniera Kontraktu), pomocy technicznej w trakcie realizacji oraz koszty promocji.  

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie kosztów funkcjonowania JRP wraz z przedstawieniem 

struktury kosztów.   

Tabela 8.3-1 Struktura miesięcznych kosztów JRP  

Rodzaj kosztu 
Kwota  

(w zł) 

Udział 

procentowy 

Płace, pochodne od płac 52 600 66% 

Wynagrodzenia 38 000 55% 

Świadczenia na rzecz pracowników 14 600 11% 

Wydatki rzeczowe i inwestycyjne 5 800 34% 

Oprogramowanie do zarządzania 2 300 29% 

Pozostałe koszty (czynsz, media, materialy, 

szkolenia, podróże służbowe i in. ) 
3 500 5% 

RAZEM 58 400 100% 

Źródło: opracowanie własne 

Należy przyjąć, że miesięczny koszt bieżącej działalności biura będzie wynosił około 58 tys. zł, czyli 

około 700 tys. zł w skali roku. Część kosztów działalności biura będą kosztami kwalifikowanymi 

w projekcie16, natomiast część będzie niekwalifikowana (nie będą one spełniać kryteriów Wytycznych). 

                                                      

16 Zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy Strukturalnych i Funduszu 

Spójności w okresie programowania 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 21.06.2011 r. - pkt 6.2 - 

wydatkiem kwalifikowanym mogą być koszty osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu, opłaty 

czynszowe, media.   
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Oprócz bieżących kosztów działalności JRP w początkowym okresie jego funkcjonowania zostaną 

poniesione nakłady na wyposażenie oraz zakup oprogramowania do zarządzania inwestycją 

i wytworzonymi w jej ramach środkami trwałymi. Będą to koszty kwalifikowane. 

Drugą grupę kosztów stanowić będą koszty związane z usługą Inżyniera Kontraktu, pomocy technicznej 

podczas realizacji projektu oraz promocji podczas realizacji projektu. Koszty te będą kosztami 

kwalifikowanymi projektu. 

8.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram 
ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów 

Proponowany zakres kontraktów dla przedsięwzięcia został przedstawiony w tabeli poniżej. 

Zaplanowano zawarcie 3 kontraktów na usługi, 1 kontraktu na dostawy oraz 2 kontraktów na budowę 

z podziałem jednego kontraktu na zadania. 

Ponieważ Beneficjent nie posiada dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla żadnego z zadań, 

kontrakty na roboty obejmują zaprojektowanie i budowę obiektów (wraz z aktualizacją map do celów 

projektowych). Umowy na wykonanie wszystkich robót budowlanych są sporządzone w oparciu 

o Warunki Kontraktu FIDIC dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy, Pierwsze Wydanie 1999 (tzw. 

„żółta książka”). 

Kontrakt na dostawy będzie obejmował zakup pojazdu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i będzie 

kosztem kwalifikowanym. 

Oprócz kontraktów na roboty z projektowaniem oraz dostawy, przewidziano trzy kontrakty na usługi, 

obejmujące: 

 wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem będzie pełnienie w imieniu 

Zamawiającego nadzoru nad realizacją robót zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC – kontrakt nr 

TA1, 

 pomoc techniczna podczas realizacji projektu, obejmująca doradztwo w zakresie formalno-prawnych 

i instytucjonalnych aspektów realizacji projektu – kontrakt nr TA2, 

 promocja podczas realizacji projektu – kontrakt nr TA3. 

Tabela 8.4-1 Podział na kontrakty i harmonogram przetargów  

Nr 

kontraktu 
Opis 

Data 

ogłoszenia 

przetargu 

Data 

rozpoczęcia 

realizacji 

Wartość 

zadania17  

[tys. zł] 

Usługi 

TA1 Inżynier Kontraktu 23.12.2009 10.04.2010 976,3 

TA2 
Pomoc techniczna podczas realizacji projektu 

(daty planowane) 
04.01.2012 31.03.2012 600,0 

TA3 Promocja podczas realizacji projektu 23.05.2011 27.07.2011 580,9 

Roboty 

W1 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

„Ziemowit” oraz adaptacja oczyszczalni ścieków 

w Hołdunowie 

26.05.2010 04.12.2010 17 880,0 

W2 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach, 

obejmujący następujące zadania: 

(daty planowane) 

28.06.2011 

01.2012 110 522,4 

W2.1 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 

Lędziny i Smardzowice 
21.01.2012 22 778,3 

W2.2 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 

Zamoście i Blych 
21.01.2012 34 995,3 

                                                      

17 Wartości kontraktów na roboty obejmują: prace główne, maszyny i urządzenia, przygotowanie terenu i rezerwę oraz 

projektowanie 
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Nr 

kontraktu 
Opis 

Data 

ogłoszenia 

przetargu 

Data 

rozpoczęcia 

realizacji 

Wartość 

zadania17  

[tys. zł] 

W2.3 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 

Goławiec i Górki 
21.01.2012 24 710,5 

W2.4 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 

Hołdunów 
12.01.2012 28 038,3 

Dostawy 

S1 
Zakup pojazdu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej 

(daty planowane) 
10.2013 01.2014 695,9 

Źródło: opracowanie własne 

Zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), która weszła 

w życie 2 marca 2004 r.  

Procedury przetargowe dla zadań współfinansowanych przez Fundusz Spójności są przeprowadzane 

zgodnie z Prawem zamówień publicznych.  

Przewiduje się, że dla kontraktów na roboty będą stosowane Warunki Kontraktu opracowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC. Warunki te są powszechnie stosowane 

w międzynarodowych kontraktach na roboty, również dla kontraktów współfinansowanych ze środków 

ISPA i Phare, a także z kredytów udzielanych przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak np. 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.  

Szczegółowy harmonogram przetargów i realizacji projektu przedstawiono w załączniku nr 7.  

8.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności 

Harmonogram prac budowlanych 

Poniżej przedstawiono proponowany harmonogram realizacji planowanych inwestycji ściekowych na 

terenie Gminy miejskiej Lędziny. W harmonogramie założono 5-letni okres realizacji całości inwestycji 

wraz z okresem zgłaszania wad. Wykonanie zamierzeń inwestycyjnych w takim czasie będzie możliwe 

wyłącznie przy założeniu współfinansowania inwestycji ze środków Funduszu Spójności. 

Tabela 8.5-1 Proponowany harmonogram prac budowlanych 

Parametr Rok 

Data  

rozpoczęcia 

Data  

zakończenia 
Faza 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kontrakt W1: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Ziemowit” oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Hołdunowie 

05/2010 12/2010 przetarg                         

12/2010 05/2011 projektowanie                         

06/2011 11/2012 budowa i rozruch                         

11/2012 11/2013 okres zgł. wad                         

Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach 

06/2011 01/2012 przetarg                         

W2.1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Lędziny i Smardzowice 

01/2012 12/2013 projektowanie                         

12/2012 12/2014 budowa                         

12/2014 12/2015 okres zgł. wad                         

W2.2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zamoście i Blych 

01/2012 12/2013 projektowanie                         

12/2012 07/2014 budowa                         

07/2014 07/2015 okres zgł. wad                         

W2.3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Goławiec i Górki 

01/2012 12/2013 projektowanie                         

12/2012 07/2014 budowa                         
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Parametr Rok 

Data  

rozpoczęcia 

Data  

zakończenia 
Faza 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

07/2014 07/2015 okres zgł. wad                         

W2.4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Hołdunów 

01/2012 12/2013 projektowanie                         

12/2012 12/2014 budowa                         

12/2014 12/2015 okres zgł. wad                         

Źródło: opracowanie własne  

Jak można zauważyć na powyższym harmonogramie, fazy projektowania i budowy w Kontrakcie W2 

częściowo nakładają się wzajemnie. Wynika to z założenia, że poszczególne odcinki (zlewnie) 

projektowanej kanalizacji będą projektowane w etapach, a następnie realizowane, nie czekając na 

zaprojektowanie ostatniego etapu. Jest to korzystniejsze rozwiązanie, niż zaprojektowanie najpierw 

całości robót, a dopiero potem ich realizacja, gdyż realizacja całego kontraktu na budowę 

z projektowaniem trwa wówczas krócej. 

W Kontrakcie W2 zaproponowano podział zamówienia na zadania W2.1, W2.2, W2.3 i W2.4, z których 

każda stanowić będzie przedmiot osobnej umowy, natomiast wykonawcy poszczególnych zadań zostaną 

pozyskani w ramach jednego przetargu o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną 

w złotych równowartość 20 mln euro. 

Plan płatności (plan finansowania oraz plan wystąpień, które stanowią załączniki do umowy 

o dofinasowanie) sporządzony dla projektu został przedstawiony w załączniku nr 8 do niniejszego 

studium. 

8.6. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia 

Projekt realizowany będzie w oparciu o jeden podmiot, istniejące Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „Partner” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będące w 100% własnością Gminy 

Lędziny, która pozostanie jedynym udziałowcem Spółki. Spółka ta przyjmie na siebie zadania 

beneficjenta i operatora.  

Załącznik nr 6, tj. „Schemat organizacji projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie 

Lędziny ” przedstawia organizację instytucjonalną projektu.  

W związku z przyjętym schematem: 

 30.06.2005 roku Rada Miasta Lędziny podjęła decyzję o wydzieleniu innych działalności 

niezwiązanych z gospodarką ściekową ze Spółki „Partner” i przekazaniu ich do nowo utworzonego 

zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych (Uchwała Nr XXXVIII/220/05 Rady Miasta 

Lędziny z 30.06.2005r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych 

oraz zatwierdzenia statutu tego Zakładu), 

 30.06.2005 roku Rada Miasta Lędziny podjęła Uchwałę NR XXXVIII/221/05 w sprawie przekazania 

na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. w Lędzinach środków 

trwałych stanowiących własność Gminy Lędziny, czyli w sprawie wniesienia aportem istniejącego 

majątku ściekowego, tj. sieci i oczyszczalni „Hołdunów”, 

 w związku z powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Partner” podjęło 

26.07.2005r. Uchwałę Nr 1/2005 (w formie aktu notarialnego) w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki z kwoty 709 000,00 do 9 674 000, co wynika z wkładu niepieniężnego Gminy 

Lędziny, na który składa się sieć kanalizacji i oczyszczalnia „Hołdunów”,  

 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Partner” podjęło 26.07.2005r. (w formie aktu 

notarialnego) Uchwałę Nr 2/2005 w sprawie zmiany umowy spółki „Partner” i Uchwałę Nr 3/2005 w 

sprawie sporządzenia jednolitej umowy spółki, 

 25.08.2005 roku Rada Miasta Lędziny podjęła Uchwałę Nr XXXIX/236/05 z sprawie zmiany 

Uchwały NR XXXVIII/221/05 z sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. w Lędzinach środków trwałych stanowiących własność Gminy 
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Lędziny poprzez dopisanie w tabeli zawierającej wartość środków trwałych gruntu pod 

oczyszczalnią ścieków w Hołdunowie i wprowadzeniu korekt niektórych przekazanych środków 

trwałych, 

 5.09.2005 roku Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach wprowadzono odpowiednie 

zmiany danych w KRS o numerze: 0000147512 i w efekcie wysokość kapitału zakładowego 

z 709 000, 00 zł wzrosła do 9 716 900, 00 zł. (dzieli się on na udziały o wartości 100 zł każdy), 

 uruchomiono proces przejęcia oczyszczalni „Ziemowit” i sieci kanalizacyjnych użytkowanych przez 

Kompanię Węglową, a będących własnością Skarbu Państwa i w roku 2005 dokonano wyceny 

majątku przez Kompanię Węglową S.A.,  

 w miesiącu lipcu 2005 r. Starosta Powiatu bieruńsko – lędzińskiego wystąpił do Wojewody 

Śląskiego o wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w trybie art. 66 

ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa. Równocześnie w odpowiedzi na wniosek 

Kompanii Węglowej S.A. w dniu 02.12.2005 r. Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu 

Skarbowego w Sosnowcu wyraził zgodę na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa majątku K.W. 

S.A. w trybie wymienionym wyżej, 

 pismem z dnia 23.11.2005 r. Starosta Powiatu bieruńsko – lędzińskiego zadeklarował niezwłoczne 

przekazanie majątku „ściekowego” K.W. S.A. na rzecz Miasta Lędziny celem zaspokojenia potrzeb 

wspólnoty m. in. w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

 08.12.2005 r. Rada Miasta Lędziny uchwałą nr XLII/283/05 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od 

Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Lędzinach wyraziła zgodę na przejęcie od Skarbu 

Państwa nieruchomości w tym majątku związanego z gospodarką ściekową, 

 30.06.2006 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję (znak RR.GN.III/AP1/7722/63/06) o nieodpłatnym 

przekazaniu własności mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Lędziny, w skład którego wchodzi: 

 nieruchomość położona w obrębie Lędzin na km. 8, oznaczona działkami nr 1284/106 o pow. 

9 528 m
2
, 1285/106 o pow. 1 ha 5 066 m

2
, 1633/101 o pow. 5 430 m

2
, 1634/93 o pow. 4 644 m

2
, 

1635/107 o pow. 1 562 m
2
, […], zagospodarowana oczyszczalnią ścieków,  

 budynki i budowle trwale związane z nieruchomością opisaną wyżej, 

 sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, związana z oczyszczalnią ścieków, 

 maszyny, urządzenia oraz wyposażenie oczyszczalni, 

 Rada Miasta Lędziny 28.09.2006 r. podjęła Uchwałę nr LIV/354/2006 w sprawie przekazania na 

rzecz PGK „Partner” Sp. z o.o. środków trwałych stanowiących własność Gminy Lędziny, 

tj. nieruchomość związaną z oczyszczalnią „Ziemowit” wraz z budynkami i budowlami trwale 

związanymi z nieruchomością (o wartości 4 667 989,00zł), siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

(o łącznej wartości 1 529 859,00 zł) oraz maszynami, urządzeniami i wyposażeniem oczyszczalni 

o wartości 67 658,00 zł, 

 Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 0151/801/06 z dnia 22.09.2006 r. powołał Jednostkę Realizującą 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”.  

Obecnie Spółka „Partner” jest właścicielem całej dotychczas istniejącej infrastruktury ściekowej na 

terenie Gminy oraz odcinka sieci wodociągowej znajdującego się na przykopalnianych osiedlach, będzie 

również właścicielem całości infrastruktury nowo wytworzonej w ramach realizacji projektu, gdyż 

pełnić będzie funkcję beneficjenta. 

Od kwietnia 2007 r. ekspoatacją całości majątku kanalizacyjnego zajmuje się Spółka, a od 2010 r. 

częścią sieci wodociągowej. PGK „Partner” równocześnie pozostanie operatorem systemu. Bieżąca 

działalność związana z obsługą sieci i obiektów ściekowych wykonywana będzie w oparciu o własne 

zasoby spółki. 

Sieć kanalizacji deszczowej wytworzona w ramach projektu pozostanie na majątku Spółki, ale 

w związku z tym, że kanalizacja deszczowa nie generuje przychodów oraz w celu uniknięcia 

finansowania skrośnego Gmina Lędziny będzie musiała zabezpieczyć w budżecie Gminy środki na 

pokrycie kosztów operacyjnych (łącznie z amortyzacją) związanych z eksploatacją kanalizacji 

deszczowej, ponoszonych przez Spółkę Partner. Gmina będzie naliczała podatek od nieruchomości 
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dotyczący kanalizacji deszczowej w minimalnej wysokości (0,01%). Ponadto w celu obniżenia 

wysokości taryf za ścieki Gmina naliczać będzie naliczała również w takiej wysokości podatek od 

nieruchomości związany z nowowybudowaną kanalizacją sanitarną (założenie takie przyjęto w analizach 

finansowych do niniejszego studium). 

Spółka wnioskować będzie o zatwierdzenie taryf za odbiór i oczyszczanie ścieków do Gminy. 

PGK „Partner” jako beneficjent zobowiązany będzie też do spłaty zobowiązań własnych. Środki na ten 

cel będą pochodziły bezpośrednio z taryf. 

Docelowa struktura organizacyjna Spółki oparta będzie o kierownika, który będzie odpowiadał za pracę 

obu oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych i Zarząd z Prezesem. Główna Księgowa funkcjonować będzie 

w strukturze działu administracji. Dział techniczno-inwestycyjny zbudowany zostanie na bazie Jednostki 

Realizującej Projekt. 

Zakłada się, że Prezes Zarządu dodatkowo w okresie realizacji projektu będzie pełnił funkcję 

Pełnomocnika d.s. Realizacji Projektu (PRP) mając do pomocy 7 osobową Jednostkę Realizacji Projektu, 

której pracownicy będą po zakończeniu projektu dalej pracownikami Spółki.  

Schemat organizacyjny PGK „Partner” Sp. z o.o. w trakcie realizacji inwestycji przedstawiono na 

poniższym rysunku.  
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o. 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY PO REALIZACJI INWESTYCJI 

 

 

 

 

Nowo utworzone stanowiska pracy 
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9. Plan finansowania przedsięwzięcia 

9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji 
inwestycji 

9.1.1. Analiza źródeł pozyskania kapitału 

Wybór źródła finansowania zależy od celu projektu oraz możliwości i potrzeb inwestora i od kwoty 

kredytu i okresu kredytowania. 

Z uwagi na rozmiary przedsięwzięcia należy założyć, że głównym źródłem finansowania inwestycji będą 

środki bezzwrotne, pochodzące z Funduszu Spójności. Zgodnie z zasadami finansowania, środki 

pochodzące z funduszy unijnych mogą pokryć większość kosztów związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego. Pozostałą część musi pokryć inwestor ze środków własnych lub pochodzących 

z zaciągniętych kredytów lub pożyczek. Dla zadań związanych z budową kanalizacji i oczyszczalni 

ścieków najpowszechniej stosowane jest dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Generalnie fundusze te mogą sfinansować do 80% 

kosztów inwestycji. Inwestor może również otrzymać dopłaty do odsetek kredytu komercyjnego. Stopy 

oprocentowania kredytów z tych funduszy są niskie w porównaniu do oprocentowania w bankach 

komercyjnych. 

W niniejszym studium wykonalności, ze względu na przyjętą strukturę instytucjonalno-organizacyjną 

założono, że głównym podmiotem odpowiedzialnym za pozyskanie środków finansowych na realizację 

inwestycji będzie beneficjent – PGK „Partner” Spółka z o.o.  

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, warunki udzielenia kredytów i pożyczek przez instytucje 

finansowe (NFOŚiGW, WFOŚiGW), aktualną sytuację finansową spółki Partner (analiza sytuacji 

finansowej spółki Partner została przedstawiona w rozdziale 2) oraz Miasta Lędziny przy ustalaniu 

struktury finansowania należy uwzględnić następujące założenia: 

 spółka Partner jako Beneficjent Funduszu Spójności będzie również podmiotem zaciągającym 

zobowiązania kredytowe wobec zewnętrznych instytucji finansujących, 

 podstawowym źródłem finansowania zwrotnego będą środki pochodzące z banku komercyjnego z 

dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW,  

 w ramach zabezpieczenia spłaty pożyczki Gmina Lędziny udzieli spółce poręczenia spłaty 

zobowiązania; możliwości zaciągnięcia zobowiązań przez miasto w okresie projekcji przedstawiono 

w Załączniku nr 9, 

 środki na spłatę kredytów i pożyczek pochodzić będą z taryfy za ścieki (z przychodów w systemie 

gospodarki ściekowej).  

Ze względu na to, iż obecnie Beneficjent jest w trakcie rozmów z NFOŚiGW dotyczących możliwości 

uzyskania dopłat do oprocentowania kredytu komercyjnego, w modelu finansowym przyjęto 

uproszczenie - warunki udzielenia pożyczek z dopłatami do oprocentowania w NFOŚiGW (warunki 

obowiązujące w 2011 r.):  

Tabela 9.1-1 Warunki udzielenia pożyczek 

Wyszczególnienie NFOŚiGW* 

Oprocentowanie 0,5 stopy WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych 

Karencja 0,5 roku od wypłaty ostatniej transzy pożyczki 

Okres kredytowania 15 lat od pierwszej transzy (2012-2026)  

Źródło: opracowanie  własne 
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Obecnie Beneficjent ma przygotowany wniosek do NFOŚiGW o dopłaty do odsetek kredytu 

komercyjnego. 

Uwzględniając powyższe, strukturę finansowania przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 9.1-2 Źródła i struktura finansowania przedsięwzięcia w latach 2009-2015 (kwoty w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

Nakłady całkowite 37,2 527,7 632,2 15 177,0 52 546,3 56 892,6 9 088,4 134 901,4 

Środki własne PGK Partner 8,3 152,8 208,7 1 446,1 4 641,5 4 612,7 1 573,1 12 643,2 

Udział % 22,4% 29,0% 33,0% 9,5% 8,8% 8,1% 17,3% 9,4% 
Kredyt komercyjny z 

dopłatami do oprocentowania 

z NFOŚiGW 
    0,0 2 000,0 7 000,0 8 000,0 500,0 17 500,0 

Udział % 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% 13,3% 14,1% 5,5% 13,0% 

Dotacja z Funduszu 

Spójności 
28,9 374,9 423,5 11 730,9 40 904,7 44 280,0 7 015,4 104 758,2 

Udział % (koszty 

całkowite) 
77,6% 71,0% 67,0% 77,3% 77,8% 77,8% 77,2% 77,7% 

Udział % (koszty 

kwalifikowane) 
78,1% 78,1% 78,1% 78,1% 78,1% 78,1% 78,1% 78,1% 

Źródło: analizy własne 

Harmonogram spłaty zadłużenia zaciągniętego na realizację inwestycji został przedstawiony 

w załączniku nr 10 w tabeli E. 

Środki własne 

Część przedsięwzięcia finansowana będzie ze środków własnych spółki Partner w wysokości 12 643,2 

tys. zł. Środki te przeznaczone będą między innymi na współfinansowanie wkładu krajowego oraz koszty 

niekwalifikowane.  

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla 
zwrotnych źródeł finansowania inwestycji 

Ze względu na skalę inwestycji oraz konieczność zapewnienia zabezpieczenia spłaty kredytów/pożyczek, 

należy rozpatrywać poręczenie Gminy jako potencjalne zabezpieczenie zaciąganego przez spółkę 

zadłużenia. Dodatkowo możliwe jest uzyskanie poręczenia lub gwarancji z Banku Gospodarstwa 

Krajowego – Funduszu Poręczeń Unijnych. Podstawowym celem działania Funduszu jest wspieranie 

polskich podmiotów i samorządów w procesie absorpcji środków Unii Europejskiej. Fundusz umożliwia 

uzyskanie kredytu bankowego oraz pozyskiwanie środków z emisji obligacji na realizację projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. BGK może udzielić gwarancji lub poręczenia spłaty 

kredytu lub wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli kredyt lub środki z emisji obligacji są 

przeznaczone na wkład własny lub na nakłady podlegające refinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 

Gwarancja lub poręczenie ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych może obejmować maksymalnie: 

 80% kwoty kredytu/pożyczki bez odsetek i innych kosztów związanych z udzieleniem 

kredytu/pożyczki, w przypadku nakładów refinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

 60% kwoty kredytu/pożyczki bez odsetek i innych kosztów związanych z udzieleniem 

kredytu/pożyczki, w przypadku finansowania wkładu własnego, 

 80% wartości nominalnej emisji obligacji - jeżeli wpływy z tej emisji są przeznaczone na 

sfinansowanie nakładów podlegających refinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, 

 60% wartości nominalnej emisji obligacji - jeżeli wpływy z tej emisji są przeznaczone na 

sfinansowanie wkładu własnego. 

Maksymalna kwota gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć równowartości w złotych 5 mln euro, 

a w przypadku poręczenia kredytu w ramach portfela kredytowego 100 tys. euro, przeliczonej według 

kursu średniego NBP na ostatni dzień roku poprzedzającego rok udzielenia gwarancji/poręczenia. 
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Gwarancja lub poręczenie udzielane są na okres kredytu/pożyczki, wydłużony o trzy miesiące, 

a w przypadku obligacji zgodny z okresem emisji. Gwarancja lub poręczenie nie obejmuje odsetek oraz 

innych kosztów.  

Koszt poręczenia lub gwarancji uzależniony jest od okresu trwania poręczenia/gwarancji. BGK pobiera 

jednorazową opłatę prowizyjną. W przypadku poręczenia (gwarancji) opłata prowizyjna jest naliczana od 

kwoty objętej poręczeniem (gwarancją) i kształtuje się na poziomie: 

 0,50% dla poręczenia (1,00% dla gwarancji), jeżeli poręczenie (gwarancja) została udzielona na okres 

do 1 roku, 

 0,75% (1,25%), jeżeli poręczenie (gwarancja) zostało udzielone na okres od 1 roku do 2 lat, 

 1,00% (1,50%), jeżeli poręczenie (gwarancja) zostało udzielone na okres od 2 do 3 lat, 

 1,25% (1,75%), jeżeli poręczenie (gwarancja) zostało udzielone na okres od 3 do 5 lat, 

 1,50% (2,00%), jeżeli poręczenie (gwarancja) zostało udzielone na okres dłuższy niż 5 lat. 

Rozpatrując poręczenie gminy należy pamiętać o elementach granicznych: 

 spłaty kredytów/pożyczek oraz potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń przez 

gminę nie mogą przekroczyć 15% planowanych dochodów budżetu (zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych), 

 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może 

przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym, 

 budżet będzie musiał zabezpieczyć wydatki wynikające z obsługi zaciągniętych przez spółkę 

„Partner” kredytów, czyli spłatę odsetek i rat kapitałowych, przy czym obsługa zadłużenia (spłata rat) 

rozpocznie się po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, po okresie karencji proponowanym 

przez instytucje finansujące.  

Podkreślić należy, że na mocy Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249, poz. 2104 z późn. 

zm.) powyższe ograniczenia dotyczące łącznej kwoty długu i łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek 

wraz z odsetkami nie dotyczą kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie 

zawartej z podmiotem dysponującym Funduszem Spójności oraz emitowanych w tym celu papierów 

wartościowych.  

Sytuacja finansowa Gminy Lędziny przedstawiona została w załączniku nr 9. Analiza sytuacji finansowej 

Gminy Lędziny została opracowana na podstawie następujących dokumentów: 

 Sprawozdania o dochodach budżetowych za lata 2004-2010, 

 Sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2004-2010, 

 Sprawozdania o wydatkach budżetowych za lata 2004-2010, 

 Sprawozdania o nadwyżce/deficycie za lata 2004-2010, 

 Sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za lata 2004-

2010, 

 Harmonogramu spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami. 

Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel i udokumentowano 

następującymi tabelami analitycznymi (zob. tabele w załączniku nr 9): 

1. Analiza dochodów budżetu w latach 2004-2010 w działach, 

2. Porównanie podstawowych dochodów podatkowych w latach 2004-2010, 

3. Analiza wydatków budżetu w latach 2004-2010 w działach, 

4. Porównanie danych o nadwyżce i deficycie w latach 2004-2010, 

5. Porównanie stanu zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w latach  

2004-2010; 

6. Harmonogramu spłaty zadłużenia. 

7. Prognoza budżetu Gminy Lędziny w aspekcie poziomu zadłużenia. 
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Poziom zaangażowania Gminy Lędziny w latach 2004-2010 ukształtował się na dość niskim poziomie i 

nie przekraczał maksymalnego ustawowego poziomu 15% dochodów. Wskaźnik zaangażowania do roku 

2007 malał, a następnie regularnie wzrastał. Wskaźnik zadłużenia w latach 2004-2008 kształtował się na 

dość niskim poziomie, następnie począwszy od roku 2009 zaczął wzrastać. Najwyższą wartość 41,3% 

osiągnął w roku 2010, jednak jego wartość nie osiąga maksymalnego poziomu 60%. Wskaźnik 

zadłużenia z poręczeniami, z uwagi na niską wartość poręczeń i gwarancji na koniec roku, przyjmuje 

podobne wartości procentowe, co wskaźnik zadłużenia. 

Prognoza długu i jego spłaty sporządzona na podstawie harmonogramu spłaty zadłużenia (tabela nr 6 

w załączniku nr 9) zakłada rozłożenie zaciągniętych do roku 2010 kredytów na raty do roku 2019. Mimo, 

iż obecna sytuacja Gminy Lędziny nie jest łatwa, z uwagi na dość wysoki poziom zadłużenia, a co za tym 

idzie obciążenie budżetu gminy spłatą rat kapitałowych i kosztami odsetek jest stosunkowo wysokie 

(roczna wysokość rat kapitałowych przekracza 2 mln zł), Gmina Lędziny posiada możliwość dalszego 

rozwoju oraz zaciągania zobowiązań: tj. zaciągania pożyczek lub kredytów, jak również udzielania 

poręczeń. Po roku 2016 możliwość zaciągnięcia nowych kredytów przez Gminę Lędziny oscylować 

będzie około wartości 20 mln zł wykazując zmienną tendencję.. 

 

Budżet Gminy Lędziny jest budżetem stabilnym. W analizowanym okresie wykonanie poszczególnych 

pozycji dochodów i wydatków w stosunku do wielkości zaplanowanych (wykonanie dochodów sięgające 

96% lub przekraczające 100%, wykonanie wydatków poniżej około 89%) świadczy o dobrej znajomości 

sytuacji ekonomicznej miasta i regionu. Dodatkowo wskaźniki zadłużenia i zaangażowania wskazują na 

właściwe planowanie wartości zobowiązań Gminy. 

Prognozę budżetu oraz możliwości miasta w zakresie zaciągnięcia lub poręczenia kredytów 

i pożyczek na finansowanie przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli nr 6 (Załącznik nr 9). 

Możliwości kredytowe (poręczeniowe) Gminy w okresie realizacji inwestycji będą wzrastać 

i ukształtują się na poziomie od 11 do 20 mln zł. 

Należy jednak podkreślić, że w przypadku poręczenia pożyczek zaciąganych przez PGK Partner na 

realizację przedsięwzięcia „Uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” wskaźnik 

zadłużenia ukształtuje się na dużo wyższym poziomie, sięgając około 60% dochodów. Wobec 

powyższego, w celu umożliwienia realizacji inwestycji niewskazane jest zaciąganie dodatkowych 

zobowiązań na inne cele przez Gminę.  
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10. Analiza finansowa 

10.1. Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy 

Sporządzając prognozy finansowe przyjęto następujące założenia: 

1. Horyzont planowania obejmuje lata 2008-2037, w tym: 

 rok bazowy - 2008,  

 okres przygotowania i realizacji inwestycji, 

 okres eksploatacji.  

Zgodnie z Wytycznymi okres analizy przyjęto jako 30 lat. 

Pierwsze nakłady finansowe związane z realizacją inwestycji (funkcjonowanie Jednostki Realizującej 

Projekt) zostały poniesione przez spółkę „Partner” w roku 2009. Koniec realizacji inwestycji 

zaplanowano w roku 2015, w roku tym nastąpi również zakończenie kontraktów usługowych 

i rozliczenie inwestycji. Za rok bazowy projektu przyjęto rok 2008. 

2. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie będzie Beneficjent – Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. 

3. Wytworzony w wyniku realizacji inwestycji majątek ściekowy stanowić będzie własność 

Beneficjenta, a jednocześnie operatora gospodarki ściekowej, który będzie także odpowiedzialny za 

przygotowanie wniosku w sprawie poziomu taryf za odbiór ścieków oraz za pobór tych opłat.  

4. W celu sporządzenia prognozy kształtowania się wysokości opłat za odbiór ścieków (taryf) na lata 

2012-2037 szczegółowej analizie poddano całość kosztów gospodarki ściekowej ponoszonych przez 

dotychczasowych operatorów. Poziom kosztów oszacowano uwzględniając koszty historyczne, 

z uwzględnieniem szacunków inżynieryjnych związanych z eksploatacją nowego majątku.  

5. Oszacowane koszty odbioru i oczyszczania ścieków obejmują: 

1) amortyzację, 

2) wynagrodzenia z narzutami, 

3) materiały, 

4) energię, 

5) usługi obce,  

6) opłaty, w tym za korzystanie ze środowiska oraz podatki, 

7) koszty ogólnozakładowe,  

8) pozostałe koszty. 

6. W załączniku nr 10 zamieszczono tabelę G „Zestawienie kosztów eksploatacyjnych” obrazującą 

wyżej wymienione koszty. 

7. Poziom niezbędnych przychodów wyliczono w oparciu o oszacowane koszty, przy uwzględnieniu 

poziomu odpisów na należności nieściągalne na poziomie 1% oraz marży zysku w wysokości 0%.  

8. Prognozowana wysokość rentowności netto w Spółce kształtująca się na wysokim poziomie wynika 

z faktu, że w pozostałych przychodach operacyjnych ujęta została amortyzacja od części inwestycji 

sfinansowanej dotacją. 

9. Prognoza sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych) sporządzone zostało dla PGK „Partner” Sp. z o.o.  

10. Prognozę opracowano na podstawie „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych 

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013” zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego 

dnia 15 stycznia 2009 roku. 

11. Prognoza sporządzona została w cenach zmiennych, w związku z tym w przedstawionych kosztach 

uwzględniony został poziom inflacji – w latach 2005–2010 przyjęty na podstawie danych 
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rzeczywistych (ogłaszanych przez GUS), a na lata następne na podstawie wartości zaleconych w ww. 

„Wytycznych…” i wariantach rozwoju gospodarczego Polski – wersja z 19.07.2011 r.: 

Inflacja (%) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2016 

2,1 1,0 2,5 4,2 3,5 2,6 3,5 2,8 2,5 2,5 

W latach 2017–2037 poziom inflacji utrzymano z roku poprzedniego (na poziomie 2,5%). 

12. W przypadku wynagrodzeń oraz innych pozycji kosztowych, w których decydującą rolę odgrywają 

wynagrodzenia dodatkowo założono w każdym roku sporządzanej analizy realny wzrost 

wynagrodzeń (zgodnie z ww. „Wytycznymi…” i wariantami): 

Wzrost 

wynagrodzeń 

(%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1,8 3,0 6,0 5,0 2,1 1,5 2,7 3,0 3,2 3,7 3,5 3,4 

W latach 2017–2037 poziom wzrostu wynagrodzeń utrzymano na poziomie roku 2016. 

13. Stawka podatku dochodowego jest stała w całym analizowanym okresie i wynosi 19%
18

. 

14. Podatek VAT wyliczono dla całości nakładów inwestycyjnych zgodnie z ustawą o podatku od 

towarów i usług
19

, zgodnie z którą dla robót budowlano-montażowych w latach 2008-2010 przyjęto 

stawkę 22%, a od roku 2011 – 23%. Ponieważ Beneficjentem będzie spółka z o.o. VAT zostanie 

rozliczony i nie stanowi on kosztu inwestycyjnego.  

15. Założono, iż podatek od nieruchomości od sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od 

2014 roku będzie naliczany przez Gminę w minimalnej wysokości (0,01% - zgodnie z pismem 

Burmistrza Miasta Lędziny z 12.12.2011 r.). Podatek od nieruchomości od majatku wodnego oraz od 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do roku 2013 będzie naliczany w wysokości 

2% wartości budowli. 

16. W przeprowadzonych analizach finansowych zastosowano stopę dyskontową w wysokości 8%, 

w analizach społeczno-ekonomicznych zastosowano również stopę dyskontową w wysokości 8%. 

17. Projekcja finansowa przewiduje finansowanie planowanych zadań ze środków własnych 

Beneficjenta, ze środków Funduszu Spójności (dotacja) oraz z kredytu komercyjnego z dopłatami do 

oprocentowania z NFOŚiGW. 

18. Wydatki inwestycyjne (odtworzeniowe) ponoszone przez przedsiębiorstwo w danym roku, na koniec 

tego roku wprowadzone zostały w skład poszczególnych grup majątku trwałego, a amortyzacja 

naliczana jest od początku następnego roku.  

19. Koszty ponoszone przez Spółkę Partner z tytułu eksploatacji kanalizacji deszczowej będą 

refundowane przez Gminę. Gmina będzie również uchwalała dopłaty do cen za ścieki w latach, 

w których przekroczą one próg akceptowalności społecznej. 

10.2. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu 
inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań finansowych 

10.2.1. Projekcja kosztów rodzajowych oraz pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych 

Koszty materiałów i energii 

Oczyszczalnia 

Koszty materiałów i energii oszacowano w rozbiciu dla oczyszczalni, kanalizacji sanitarnej oraz 

deszczowej.  

                                                      

18 Przyjęto na podstawie uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202 poz. 1957 z późn. zmianami). 
19 Ustawa z dnia 11.03.2004.r, o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami. 
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Dokładne określenie zapotrzebowania na materiały i media podczas eksploatacji oczyszczalni po jej 

przebudowie i rozbudowie będzie możliwe dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej. Dla stanu 

docelowego oczyszczalni „Ziemowit” przewiduje się zapotrzebowanie na wodę wodociągową w ilości 

około 2 m
3/
d. Woda ta będzie wykorzystywana do celów socjalno-higienicznych załogi, roztwarzania 

reagentów (np. polielektrolitu), mycia oraz ewentualnie zraszania terenów zielonych lub utwardzonych 

oczyszczalni. Przy takich założeniach potrzebne będzie około 730 m
3
 wody w ciągu roku. Dla 

oczyszczalni przewiduje się również zapotrzebowanie na chemikalia oraz wapno do higienizacji skratek 

i osadu. Ponadto oszacowano spodziewane zapotrzebowanie na energię elektryczną oczyszczalni po jej 

przebudowie i rozbudowie. Zapotrzebowanie to wyniesie w skali doby około 5100 kWh. Szacunkowe 

ilości materiałów i reagentów pokazano z kolei w poniższej tabeli. 

Tabela 10.2.1-1 Szacunkowe zapotrzebowanie na materiały do eksploatacji w ciągu roku dla przebudowanej 

i rozbudowanej oczyszczalni ścieków „Ziemowit” dla obciążenia ściekami w roku 2016 

Parametr Wielkość 

Wymiana elementów instalacji (uszczelek, armatury, zaworów, kołnierzy, 

elementów napowietrzających, urządzeń sterujących i pomiarowych, itp.) 
15 kompletów/rok 

Woda na potrzeby socjalno-higieniczne oraz technologiczne oczyszczalni 730 m
3
/rok 

Wapno 150 t/rok 

PIX (ilość maksymalna) 83,3 m
3
/rok 

Polielektrolit (ilość maksymalna) 1 525 m
3
/rok 

Energia elektryczna pobierana przez oczyszczalnię 1 861 500 kWh/rok 

Paliwo do samochodów (olej napędowy) 5 475 dm
3
/rok 

Kanalizacja sanitarna 

Pompownie ścieków w trakcie pracy zużywać będą energię elektryczną. W tabeli  10.2.1-2 pokazano 

szacunkowy bilans energetyczny dla poszczególnych projektowanych pompowni ścieków. 

Tabela 10.2.1-2 Bilans energetyczny dla projektowanych pompowni ścieków przebudowanego 

i rozbudowanego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Lędziny 

Obiekt 

Ilość ścieków 

do 

przetłoczenia 

Wydajność 

pompowni 

Moc 

napędów 

Czas pracy 

napędów 

Zużycie 

energii 

elektrycznej  

- m
3
/d m

3
/h kW h kWh/d 

Pompownia P1/1 38,41 6,0 1,7 6,40 11 

Pompownia P2/1 5,58 5,0 1,6 1,12 2 

Pompownia P3/1 132,06 20,0 9,4 6,60 62 

Pompownia P4/1 32,55 6,0 7,8 5,42 42 

Pompownia Pistn1/2 74,00 13,0 3,2 5,69 18 

Pompownia Pistn2/2 74,40 13,0 3,2 5,72 18 

Pompownia P1/2 43,90 7,0 1,5 6,27 9 

Pompownia P2/2 46,50 10,0 4,5 4,65 21 

Pompownia P3/3 5,58 5,0 4,5 1,12 5 

Pompownia P4/3 425,94 50,0 21,0 8,52 179 

Pompownia P7/3 119,32 18,0 75,0 6,63 497 

Pompownia P8/3 5,58 5,0 5,5 1,12 6 

Sumarycznie: 870 

W pompowniach prowadzone będą też cyklicznie przeglądy i prace serwisowe wyposażenia pompowni 

i przynależnych do niej rurociągów. Konieczne będzie również okresowe czyszczenie zbiorników 

pompowni z nagromadzonych zanieczyszczeń, które mogą przedostawać się do pompowni kolektorami 

grawitacyjnymi. 

Z kolei kanalizacja sanitarna w trakcie prawidłowej pracy wymagać będzie okresowego płukania 

(czyszczenia) wodą wodociągową. Założono, że płukanie nowych grawitacyjnych sieci sanitarnych 

głównych, Dy 200 – Dy 160 mm będzie wykonywane raz w roku przy użyciu 0,145 m
3
 wody 

wodociągowej na 1 mb kanalizacji. Przy takich założeniach, w ciągu roku potrzebne będzie około 

10 270 m
3
 wody do płukania całej projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (około 70,82 km). 
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Konieczne będzie również wymienianie niektórych zużywających się elementów systemu 

kanalizacyjnego (sieci i pompownie). Dla kanalizacji sanitarnej założono konieczność wymiany 

i uzupełnienia 2% obręczy żeliwnych i włazów na rok dla studzienek  1,2 m i 0,5% obręczy żeliwnych 

i włazów na rok dla studzienek  0,6 m oraz wymianę w pompowniach uszczelek, klap i zaworów 

średnio jeden raz na 2 lata, a urządzeń sterujących, pomiarowych i czujników raz na 5 lat. 

Kanalizacja deszczowa 

W urządzeniach separujących prowadzone będą cyklicznie przeglądy i prace serwisowe wyposażenia. 

Konieczne będzie również okresowe czyszczenie urządzeń z nagromadzonych węglowodorów 

ropopochodnych oraz szlamów i osadów. 

Z kolei kanalizacja deszczowa wymagać będzie okresowego płukania (czyszczenia) wodą wodociągową. 

Jednak z uwagi na fakt, że przez sieci kanalizacji deszczowej często przepływać będą gwałtowne fale 

deszczu założono, że płukanie nowych grawitacyjnych sieci deszczowych będzie wykonywane nie 

częściej niż raz na cztery lata. Z uwagi na większe średnice kanalizacji deszczowej niż miało to miejsce 

w przypadku sieci sanitarnych założono zużycie około 0,25 m
3
 wody wodociągowej na 1 mb kanalizacji. 

Przy takich założeniach, w przeliczeniu na rok potrzebne będzie około 1 415 m
3
 wody do płukania całej 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (około 22,65 km). 

Konieczne będzie również wymienianie niektórych zużywających się elementów systemu 

kanalizacyjnego (sieci i separatory). Dla kanalizacji deszczowej założono konieczność wymiany i 

uzupełnienia 2% obręczy żeliwnych i włazów na rok oraz wymianę w separatorach wkładów 

absorpcyjnych, uszczelek i przegród średnio jeden raz na 4 lata. Założono również konieczność wymiany 

wpustów, studzienek osadnikowych i przewodów odpływowych w ilości 3% w ciągu roku (w stosunku 

do ogólnej liczby zainstalowanych układów). 

W tabeli 10.2.1-3 zebrano szacunkowe wielkości wskaźników eksploatacyjnych w zakresie 

zapotrzebowania na materiały i energię dla oczyszczlani ścieków, dla sieci i pompowni docelowego 

systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej i separatorów w Gminie Lędziny. 

Tabela 10.2.1-3 Szacunkowe zapotrzebowanie na materiały do eksploatacji w ciągu roku dla zmodernizowanych, 

rozbudowanych i nowo wybudowanych systemów kanalizacyjnych w Gminie Lędziny 

Parametr Ilość/rok 
Szacunkowa  

wartość 

SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ – SIECI I POMPOWNIE 

Wymiana w pompowniach ścieków sanitarnych uszczelek, klap, 

zaworów, itp. 
6 kompletów 14 400 zł/rok 

Wymiana w pompowniach ścieków sanitarnych urządzeń 

sterujących, pomiarowych i czujników 
3 komplety 24 000 zł/rok 

Wymiana obręczy żeliwnych pod pokrywy włazów wraz 

z włazami w studzienkach na kanalizacji(  1,2 m) 
40 kompletów 25 600 zł/rok 

Wymiana obręczy żeliwnych pod pokrywy włazów wraz 

z włazami w studzienkach na kanalizacji (  0,6 m) 
7 kompletów 1 680 zł/rok 

Woda do płukania sieci kanalizacyjnej 10 270 m
3
/rok 41 080 zł/rok 

Energia elektryczna pobierana przez pompownie ścieków 317 550 kWh/rok 78 752 zł/rok 

SUMA: 185 512 zł/rok 

SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ – OCZYSZCZALNIE 

Wymiana elementów instalacji (uszczelek, armatury, zaworów, 

kołnierzy, elementów napowietrzających, urządzeń sterujących 

i pomiarowych, itp.) 

15 kompletów 76 000 zł/rok 

Woda na potrzeby socjalno-higieniczne oraz technologiczne 

oczyszczalni 
730 m

3
/rok 2 920 zł/rok 

Zużycie wapna do higienizacji 150 t/rok 60 000 zł/rok 

Koszt PIX i polielektrolitów  1608,3 m
3
/rok 309 992 zł/rok 

Zużycie energii elektrycznej  1 861 500kWh/rok 461 652 zł/rok 

Zużycie oleju napędowego do samochodów w ilości  5 475 dm
3
/rok 17 520 zł/rok 
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Parametr Ilość/rok 
Szacunkowa  

wartość 

SUMA: 928 084 zł/rok 

SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Wymiana w separatorach ścieków deszczowych uszczelek, klap, 

zaworów, itp. 
4 kompletów 12 000 zł/rok 

Wymiana obręczy żeliwnych pod pokrywy włazów wraz 

z włazami w studzienkach na kanalizacji 
20 kompletów 16 000 zł/rok 

Woda do płukania sieci kanalizacyjnej 1 415 m
3
/rok 7 075 zł/rok 

Naprawa wpustów, studzienek osadnikowych i przewodów 

odpływowych Dy 160 mm  
20 kompletów 10 000 zł/rok 

SUMA: 45 075zł/rok 

ŁĄCZNIE KOSZT MATERIAŁÓW DO EKSPLOATACJI I ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ:  
1 158 671 zł/rok 

W celu szacunkowego określenia kosztów eksploatacyjnych przyjęto następujące wskaźniki kosztów 

jednostkowych (uwzględniając m.in. korzyści skali): 

 Koszt 1 kWh energii elektrycznej przyjęto ryczałtowo na poziomie 0,25 zł/kWh, 

 Koszt 1 m
3
 wody przyjęto ryczałtowo w wysokości 4,0 zł/m

3
, 

 Koszt 1 m
3
 polielektrolitu przyjęto ryczałtowo w wysokości 240 zł/m

3
, 

 Koszt 1 tony wapna przyjęto ryczałtowo w wysokości 400 zł/Mg, 

 Koszt 1 l oleju napędowego dla samochodów przyjęto na poziomie 3,2 zł/dm
3
, 

 Koszt 1 kompletu obręczy żeliwnej i włazu dla studzienki kanalizacyjnej  1,2 m przyjęto 

w wysokości 640 zł/kpl., 

 Koszt 1 kompletu obręczy żeliwnej i włazu dla studzienki kanalizacyjnej  0,6 m przyjęto 

w wysokości 240 zł/kpl., 

 Koszt 1 kompletu uszczelek, klap, zaworów, itp. elementów dla pompowni ścieków przyjęto 

w wysokości 2 400 zł/kpl., 

 Koszt 1 kompletu urządzeń sterujących, pomiarowych i czujników dla pompowni ścieków przyjęto 

w wysokości 8 000 zł/kpl., 

 Koszt naprawy 1 kompletu: wpust ściekowy, studzienka osadnikowa, przewód odpływowy przyjęto 

w wysokości 400 zł/kpl., 

 Koszt 1 kompletu wkładów absorpcyjnych, uszczelek i przegród dla urządzenia separującego przyjęto 

w wysokości 2 400 zł/kpl. 

Usługi obce 

Tabela 10.2.1-4- Szacunkowe zestawienie rocznych kosztów usług obcych w ciągu roku dla zmodernizowanych, 

rozbudowanych i nowo wybudowanych systemów kanalizacyjnych w Gminie Lędziny 

Parametr Ilość/rok 
Szacunkowa  

wartość 

SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ – SIECI I POMPOWNIE 

Składowanie odpadów pościekowych nagromadzonych 

w pompowniach ścieków sanitarnych w ciągu roku 
14 ton 2 240 zł/rok 

SUMA: 2 240zł/rok 

SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ – OCZYSZCZALNIA 

Składowanie skratek i  piasku na składowisku 204,4 t/rok 28 616 zł/rok 

Składowanie osadu odwodnionego 1 940 ton/rok  310 400zł/rok 

SUMA: 339 016 zł/rok 

Średni przepływ na oczyszczalni Qdsr= 2 768 m
3
/d 

SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Składowanie szlamów i osadów z urządzeń separujących w ciągu roku 17 ton 2 720 zł/rok 

Zagospodarowanie węglowodorów ropopochodnych z urządzeń 

separujących w ciągu roku 
5 m

3
 5 000 zł/rok 
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Parametr Ilość/rok 
Szacunkowa  

wartość 

SUMA: 7 720 zł/rok 

ŁĄCZNIE KOSZT USŁUG OBCYCH  348 976zł/rok 

W celu szacunkowego określenia kosztów usług obcych przyjęto następujące wskaźniki kosztów 

jednostkowych: 

 Koszt składowania odpadów pościekowych z pompowni ścieków na składowisku przyjęto 

wskaźnikowo, na poziomie 160 zł/Mg. 

 Koszt składowania odwodnionych i zhigienizowanych skratek i piasku na składowisku przyjęto 

wskaźnikowo, na poziomie 140 zł/Mg. 

 Koszt składowania odwodnionego i zhigienizowanego osadu przyjęto wskaźnikowo, na poziomie 

160 zł/Mg. 

 Koszt składowania szlamów i osadów z urządzeń separujących na składowisku przyjęto 

wskaźnikowo, na poziomie 160 zł/Mg. 

 Koszt zagospodarowania węglowodorów ropopochodnych z urządzeń separujących przyjęto 

wskaźnikowo, na poziomie 1 000 zł/m
3
. 

Do powyżej określonych kosztów zagospodarowania osadów, skratek i obliczono koszt jednostkowy 

usług obcych przypadający na 1 m
3
 ścieków. 

Podatki i opłaty 

Na ponoszone przez system koszty z tytułu podatków składa się przede wszystkim podatek od 

nieruchomości obejmujący podatek od gruntów oraz podatek od budynków i budowli (podatek 

od infrastruktury). W przeprowadzonych prognozach finansowo-ekonomicznych założono 2% stawkę 

podatku od nieruchomości. Jednakże założono także, że od nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz kanalizacji deszczowej podatek od nieruchomości od roku 2014 będzie naliczany w minimalnej 

wysokości – 0,01% wartości budowli (uchroni to mieszkańców przed nieuzasadnionym wzrostem cen 

oraz Gminę przed zbędnym przepływem pieniądza). 

Na ponoszone opłaty składają się również opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłata za korzystanie ze 

środowiska obejmuje wyliczone, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za 

korzystanie ze środowiska, opłaty od ładunków odprowadzanych do wód wraz z oczyszczonymi na 

oczyszczalni ściekami. Opłaty środowiskowe wyliczono dla ścieków, uwzględniając jednostkową opłatę 

za wprowadzenie następujących ładunków: ChZT, BZT5, zawiesina oraz suma chlorków i siarczanów 

(dla oczyszczalni Ziemowit). Uwzględniono także zmniejszenie opłat środowiskowych wynikające 

z modernizacji oczyszczalni ścieków, która będzie oczyszczała ścieki według wyższych standardów. 

Obciążenie spółki podatkiem dochodowym przyjęto zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym 

na poziomie 19% wartości zysku brutto. Wyliczenia wartości należnego podatku dochodowego dokonano 

przy uwzględnieniu możliwości rozliczania strat poniesionych w latach ubiegłych.  

Wynagrodzenia wraz z narzutami 

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy eksploatacji zostały wyliczone przy 

zastosowaniu dotychczasowego poziomu przeciętnego wynagrodzenia, które zostało skorygowane 

o wartość realnego wzrostu wynagrodzeń zgodnie z założeniami. 

Plan i harmonogram zatrudniania osób przyjęto zgodnie z założeniami dotyczącymi wzrostu zatrudnienia 

w wyniku realizacji inwestycji rozwojowych w ramach Programu. W wyniku realizowanych inwestycji 

pojawi się potrzeba zatrudnienia 6 dodatkowych osób do obsługi systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni. 

Koszty wynagrodzeń obciążono narzutami na płace (ZUS i inne) w wysokości z historycznych danych 

podmiotu świadczącego usługi kanalizacyjne w Gminie. Analiza finansowa przedstawia oddzielnie 

koszty wynagrodzeń oraz koszty świadczeń na rzecz pracowników. 

Amortyzacja 

Do obliczenia amortyzacji uwzględniono następujące składniki majątku trwałego: 
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 majątek trwały stanowiący własność spółki „Partner”, 

 wzrost wartości majątku trwałego na skutek realizacji inwestycji (budowa kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej, przebudowa oczyszczalni ścieków), 

 wzrost majątku w związku z ponoszeniem niezbędnych nakładów odtworzeniowych wszystkich 

wyżej wymienionych składników. 

Docelowo założono, że amortyzacja majątku wytworzonego w ramach realizacji inwestycji naliczona 

będzie według zużycia technicznego, przy zastosowaniu stawek niższych, niż wyszczególnione 

w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych” stanowiącym załącznik do Ustawy20 Stawki 

amortyzacyjne zostały ustalone na podstawie wieloletniego doświadczenia konsultanta.  

Tabela 10.2.1-5 Wysokość stawek amortyzacyjnych  

Lp. Wyszczególnienie 
Stawka 

amortyzacyjna 

1. Budowle 1,67% 

2. Maszyny i urządzenia  10,00% 

3. Środki transportu 8,00% 

Jednocześnie, ze względu na wiek i charakterystykę istniejącego już majątku, przyjęto, że amortyzowany 

on będzie według stawek przyjętych przez spółkę „Partner” w oparciu o zapisy ww. ustawy. 

Od roku 2013 nastąpi rozpoczęcie naliczania amortyzacji majątku zrealizowanego w ramach inwestycji 

w okresie wcześniejszym. Następnie wysokość amortyzacji będzie wzrastać stopniowo w miarę 

oddawania do eksploatacji dalszych elementów inwestycji oraz ich rozliczania. W wyniku realizacji 

opisanych przedsięwzięć znacząco wzrośnie wartość amortyzacji, stanie się ona jednym z głównych 

składników kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. 

Wartość amortyzacji i środków trwałych do roku 2037 przedstawiono w tabeli H w załączniku nr10. 

Pozostałe koszty 

W związku z eksploatacją majątku ściekowego ponoszone będą również pozostałe koszty, w skład 

których wchodzić będzie koszt remontów, prac konserwacyjnych, opłat administracyjnych, opłat za 

zajęcie pasa drogowego i innych. Koszty te w odniesieniu do majątku wytworzonego w ramach realizacji 

inwestycji oszacowano następująco: 

 Oczyszczalnia – 280 tys. zł, 

 Sieć kanalizacji sanitarnej – 130 tys. zł, 

 Sieć kanalizacji deszczowej – 80 tys. zł. 

Koszty operacyjne związane z eksploatacją dotychczasowego majątku zaplanowano na dotychczasowym 

poziomie, z uwzględnieniem wzrostu o wskaźnik inflacji oraz w przypadku wynagrodzeń, 

z uwzględnieniem planowanego wskaźnika realnego wzrostu wynagrodzeń. Ze względu na fakt, że część 

dotychczasowych ścieków zostanie przejęta przez przebudowany system i koszty ich oczyszczenia są 

uwzględnione w kosztach nowowytworzonego majątku, założono, że koszty zmienne istniejącej 

infrastruktury zostaną zmniejszone.  

Oprócz omówionych powyżej pozycji kosztów rodzajowych wyróżniono także pozycję koszty 

ogólnozakładowe. Koszty te stanowią całość kosztów ogólnego zarządu uwzględniając przede wszystkim 

koszty wynagrodzeń oraz usługi obce, zużycie materiałów i energii, podróże służbowe i pozostałe koszty 

zarządu i pracowników biurowych. 

10.2.2. Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa  

Sporządzając prognozę przychodów i kosztów przyjęto założenia, przedstawione w punkcie 10.1 

niniejszego opracowania.  

                                                      

20 Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101 

z późniejszymi zmianami) 



TRACTEBEL 
ENGINEERING S.A. 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny 
Studium Wykonalności 

projekt P.002935 
data luty 2012 

Str. 
141 

 

Przychody ze sprzedaży określone w rachunku zysków i strat (tabela 3 w załączniku 10) obejmują 

przychody Spółki Partner z tytułu: 

 opłat za odbiór ścieków płaconych przez mieszkańców Gminy i pozostałych odbiorców, 

 opłat za dostarczanie wody dla mieszkańców osiedli przykopalnianych, 

 zwrotu kosztów eksploatacyjnych (łącznie z amortyzacją) kanalizacji deszczowej przez Gminę. 

Podstawową pozycję przychodów Spółki „Partner” stanowią przychody z tytułu zbiorowego odbioru 

i oczyszczania ścieków, których wartość została oszacowana w oparciu o szczegółową kalkulację 

kosztów ponoszonych przez Spółkę Partner. Kalkulacja ta została sporządzona zgodnie 

z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 

określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127, poz. 886). 

Przychody roczne spółki „Partner” przedstawiono w tabeli P w Załączniku nr 10. 

W pozostałych przychodach operacyjnych uwzględniona jest równowartość amortyzacji od części 

inwestycji sfinansowanej dotacją. W przychodach finansowych natomiast wartość dopłat do 

oprocentowania przekazanych z NFOŚiGW. 

Analiza obciążenia mieszkańców opłatami za wodę i ścieki została przedstawiona w tabeli 1 

w Załączniku nr 10.  

Opłaty za dostarczenie wody, uwzględnione w analizie obciążenia mieszkańców, przyjęto na podstawie 

średnich stawek taryfowych obowiązujących gminie Lędziny (stawek RPWiK i stawek PGK). 

W prognozie uwzględniono wzrost taryf za wodę dostarczaną przez RPWiK o wskaźnik. Taryfy za wodę 

dostarczaną przez PGK ustalono w oparciu o szczegółową kalkulację kosztów poniesionych w roku 2010 

(tabela M w załączniku nr 10). 

Prognoza cen za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków przedstawiona w tabeli P w Załączniku Nr 10 

została sporządzona przy założeniu spełniania zasady „zanieczyszczający płaci” i pełnym pokryciu 

kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Ze względu na zróżnicowanie kosztowe wydzielono jako osobną 

grupę taryfową ścieki z kopalni Ziemowit. Podział ten oparto o analizę kosztów ponoszonych w podziale 

na grupy dostawców ścieków. Rozwiązanie takie jest dopuszczalne w świetle prawa, historycznie 

akceptowalne, w związku z tym założono, że będzie ono kontynuowane. Różnica w alokacji kosztów na 

dwie grupy taryfowe jest nieznaczna i dotyczy kosztu transportu ścieków (oczyszczalnia jest położona w 

bezpośrednim sąsiedztwie kopalni), koszt oczyszczania ścieków jest ten sam dla obu grup. Ponadto 

zostanie spełniona zasada ‘zanieczyszczający płaci” – kopalnia będzie ponosiła wszystkie koszty 

związane z oczyszczaniem ścieków przypadające na ilość ścieków przez nią dostarczaną oraz koszty 

związane z transportem ścieków na oczyszczalnię. 

Prognozowana cena za odbiór ścieków charakteryzuje się tendencją wzrostową. Znaczny wzrost cen 

następuje od roku 2014, co jest związane z realizacją inwestycji. Najwyższy poziom obciążenia 

mieszkańców (4,0%, 3,9% lub 3,8% dochodu do dyspozycji) występuje w latach 2016-2032, co jest 

związane z wysokim poziomem kosztów finansowych. W następnych latach poziom obciążenia będzie 

systematycznie maleć, jednak praktycznie do końca okresu analizy kształtować się będzie powyżej 3,5% 

dochodu do dyspozycji. 

Poziom taryf dla podmiotów użyteczności publicznej oraz jednostek usługowych będzie ustalony na 

takim samym poziomie jak dla mieszkańców, natomiast ceny dla kopalni ustalane będą oddzielnie, 

uwzględniając koszty odbioru ścieków i ich oczyszczania przypadające na ścieki odbierane od Kopalni 

„Ziemowit”. 

Strategia cenowa 

Usługi polegające na zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków są usługami o charakterze 

monopolistycznym. Odbiorcy usług nie mają możliwości wyboru usługodawcy, a ten z kolei na 

obsługiwanym obszarze nie posiada konkurencji. W związku z tym, od roku 2002 wysokość opłat za 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ustala się w oparciu o odpowiednie regulacje prawne. 

Aktualnie kwestie ustalania taryf za wodę i ścieki reguluje Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 

28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
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rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127, poz. 886). 

Rozporządzenie to w sposób szczegółowy określa zasady ustalania taryf za wodę i ścieki dla 

poszczególnych grup odbiorców. W rozporządzeniu brakuje zapisu określającego maksymalną wysokość 

stawki za wodę i ścieki, który uzależniałby jej wysokość od średniego dochodu do dyspozycji 

przeciętnego gospodarstwa domowego na obsługiwanym obszarze. Jedyny zapis dotyczący tej kwestii 

znajduje się w §3 ust. 1 pkt b), który mówi o tym, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

opracowuje taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób 

zapewniający ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych 

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013” obciążenie gospodarstw domowych z tytułu opłat za dostawę 

wody i odbiór ścieków nie powinno być większe niż 3% dochodu do dyspozycji gospodarstwa 

domowego. Oznacza to, że taryfa za metr sześcienny wody i ścieków musi zostać tak skalkulowana, by 

całkowite obciążenie gospodarstwa domowego z tytułu usług wodociągowo-kanalizacyjnych nie 

przekroczyło powyższej wartości. Jeżeli cena jednostkowa spowodowałaby, że opłaty przekroczyłyby 

powyższą wartość należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia kosztów, gdyż w przeciwnym 

razie istnieje niebezpieczeństwo braku ściągalności opłat. Poziom opłat w Gminie Lędziny jest wysoki 

i w roku 2008 wynosił 3,5% dochodu do dyspozycji, w związku z tym w analizach finansowych przyjęto, 

iż jest to maksymalny akceptowalny przez mieszkańców poziom opłat za wodę i ścieki. 

W związku z tym ważnym zadaniem Gminy będzie kontrola taryf za wodę i ścieki, by nie dopuścić do 

nieuzasadnionego wzrostu obciążeń gospodarstw domowych (należy rozważyć możliwość nienaliczania 

podatku od środków trwałych wybudowanych w ramach projektu).  

Wysoki poziom obciążenia mieszkańców wynika m.in. z faktu, iż Gmina zaopatrywana jest w wodę przez 

RPWiK w Tychach, które kupuje ją od GPW w Katowicach. Wysokie są też koszty eksploatacji 

wodociągów wykazywane przez RPWiK w Tychach. Cena za zaopatrzenie w wodę jest wysoka 

i w roku 2011 wynosi 7,92 zł/ m
3
 brutto).  

W niniejszym studium przyjęto, że kształtowanie się opłaty za wodę i ścieki w Gminie Lędziny, zgodne 

będzie z obowiązującym prawodawstwem i zapewniać będzie przestrzeganie zasady „zanieczyszczający 

płaci”. W związku z tym prognozowana wysokość opłat na okres projekcji uwzględniać będzie wszystkie 

koszty, łącznie z wartością amortyzacji eksploatowanego majątku, liczoną według zużycia technicznego. 

Strategia cenowa przedsiębiorstwa przewiduje, że prognozowane ceny ustalane będą osobno dla 

przemysłu (tj. ścieków odbieranych z kopalni „Ziemowit) oraz gospodarstw domowych i pozostałych 

odbiorców. Podstawą zróżnicowania cen będzie fakt, że ścieki z kopalni nie muszą być transportowane 

(kopalnia leży w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni), odbiór ścieków z kopalni nie wymaga 

nakładów na sieć kanalizacyjną i w związku z tym do obliczenia ceny dla przemysłu uwzględniono 

jedynie koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni „Ziemowit” i odbiorem tych ścieków. Ceny dla 

gospodarstw domowych, usług oraz pozostałych odbiorców ustalone będą na jednakowym poziomie, 

wynikającym z kalkulacji kosztów związanych z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków w Gminie.  

W przypadku znacznego przekroczenia poziomu obciążenia gospodarstw domowych opłatami za usługi 

w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, Rada Gminy podejmować będzie decyzję o dopłatach do 

cen wody/ścieków, szczególnie w przypadku najuboższych mieszkańców Gminy (Gmina podjęła w tej 

kwestii uchwałę intencyjną – przedstawiono ją w załączniku nr 9 do niniejszego Studium). 

W strategii cenowej Spółki „Partner” z o.o. przyjęto założenie, iż marża zysku będzie wynosić 0% 

a rezerwa na należności nieściągalne 1%.  

10.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

Wielkość zapotrzebowania na kapitał obrotowy została oszacowana na podstawie uśrednionych wartości 

przeciętnych cykli rotacji poszczególnych składników majątku obrotowego oraz zobowiązań 

krótkoterminowych obliczonych na podstawie analizy finansowej ex-post Spółki „Partner”.  

Prognozując poziom powyższych składników przyjęto następujące założenia: 
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 cykl obrotu zapasami kształtować się będzie na niskim poziomie (1 dzień), gdyż charakter 

działalności nie wymaga utrzymywania wysokiego stanu zapasów, 

 docelowo cykl obrotu należnościami kształtować się będzie na poziomie około 60 dni. W okresie 

realizacji inwestycji ze względu na należności z tytułu podatku VAT, poziom należności kształtować 

się będzie na wysokim poziomie; 

 cykl obrotu zobowiązaniami zwiększy się w trakcie realizacji inwestycji. W roku 2015 wskaźnik 

osiągnie bardzo wysoką wartość (poziom wskaźnika wynika z wysokiego zadłużenia). W latach 

2016-2028, tj. w okresie spłaty pożyczek, wskaźnik wykazuje wysokie wartości z tendencją malejącą. 

Natomiast po tym okresie, czyli od roku 2029, wskaźnik obrotu zobowiązaniami utrzyma się na tym 

samym poziomie - około 87 dni. 

Tabela 5 w załączniku nr 10 przedstawia wysokość podstawowych wskaźników ekonomicznych do roku 

2037. 

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przedstawia Tabela 8 w Załączniku nr 10. 

10.2.4. Prognoza sprawozdań finansowych 

Prognoza bilansu 

Prognoza bilansu spółki „Partner” od roku 2011 do roku 2037 przedstawiona została w załączniku 

nr 10 w Tabeli 2. 

Suma bilansowa na 31 grudnia 2010 roku wynosi 21 414 tys. zł. W dalszych latach prognozy wartość 

sumy bilansowej będzie znacząco wzrastać, szczególnie w okresie realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia, a następnie w roku zakończenia prac budowlanych (201521), osiągając wartość 

154 617 tys. zł. Następnie wysokość aktywów i pasywów charakteryzować będzie się tendencją zmienną, 

osiągając w końcowym roku prognozy wartość 148 218 tys. zł. 

Aktywa 

Wartość aktywów trwałych netto została oszacowana według formuły: 

AKTYWA TRWAŁE NETTO ROKU POPRZEDNIEGO 

+ ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU (INWESTYCJE + WYDATKI ODTWORZENIOWE) - UMORZENIE 

Inwestycje odtworzeniowe, mające wpływ na wartość aktywów trwałych, dotyczą następującego 

majątku: 

 dotychczasowego majątku ściekowego stanowiącego własność PGK Partner, 

 majątku wodnego przekazanego w 2010 do PGK z Kopalni Ziemowit, 

 majątku wytworzonego w wyniku inwestycji. 

Szczególny wzrost wartości aktywów trwałych nastąpi w latach 2012-2016 i jest spowodowany realizacją 

inwestycji.  

Wartość aktywów obrotowych charakteryzować się będzie cykliczną tendencją wzrostową związaną 

ze zmianą stanu należności (m.in. należności z tytułu dostaw i usług) i zmianą stanu zapasów wprost 

proporcjonalnie do wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży oraz zmianą wysokości środków 

pieniężnych. 

Stan środków pieniężnych wynika z rachunku przepływów pieniężnych. W analizowanym okresie środki 

pieniężne początkowo rosną w związku ze środkami pochodzącymi ze skumulowanej amortyzacji 

i zysku. Następnie stan środków pieniężnych zmniejsza się, co jest związane z realizacją inwestycji 

i koniecznością sfinansowania części nakładów inwestycyjnych ze środków własnych. Po 2016 roku 

poziom środków pieniężnych zwiększa się systematycznie, utrzymując się na wysokim poziomie aż do 

roku 2037. Jest to spowodowane ich kumulacją w celu przeznaczenia na spłatę zadłużenia oraz 

                                                      

21 W 2015 roku zaplanowano wpływ płatności końcowej z UE stanowiącą 5% przyznanych środków z Funduszu Spójności. 
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odtworzenia majątku. Spadek stanu środków pieniężnych planowany jest w latach , w których dokonane 

będą odtworzenia maszyn i urządzeń na oczyszczalni oraz związane z siecią kanalizacyjną (pompownie).  

Pasywa 

Kapitały własne w analizowanym okresie charakteryzować się będą tendencją wzrostową, ze względu na 

stałe powiększanie wartości kapitału zapasowego o wypracowany zysk (nie zakłada się podziału 

wygospodarowanego zysku netto), przeznaczony na rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie wartości 

kapitału podstawowego. 

Wysokość kapitału podstawowego zwiększy się poprzez wniesienie dodatkowego wkładu pieniężnego 

przez właściciela – Gminę Lędziny. Docelowa wartość kapitału podstawowego wyniesie 28 254 tys. zł. 

Stan zobowiązań długoterminowych oraz krótkoterminowych (pozycja kredyty i pożyczki) wynika 

z harmonogramu i warunków spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację omawianych 

inwestycji długoterminowych (patrz Tabela E w załączniku nr 10). Stan zobowiązań będzie zmieniać się 

zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia, zawartym w powyższej tabeli. 

Stan zobowiązań krótkoterminowych zmieniać się będzie proporcjonalnie do wzrostu wielkości 

sprzedaży. W zobowiązaniach krótkoterminowych ujęto także kwoty kredytów i pożyczek przypadające 

do spłaty na dany rok. Stan rozliczeń międzyokresowych zawiera wartości dotacji z Funduszu Spójności 

otrzymanej w kolejnych latach i pomniejszonej o wartość amortyzacji naliczonej od części majątku 

wytworzonego z grantu.22 Wartości podstawowych wskaźników ekonomicznych spółki, przedstawione są 

w tabeli 5 w załączniku nr 10. Dla roku 2016 (pierwszy rok po zakończeniu inwestycji), roku 2030 (po 

zakończeniu spłaty kredytów) oraz ostatniego roku analizy, wskaźniki przedstawiają się następująco: 

Tabela 10.2.4-1 Podstawowe wskaźniki ekonomiczne 

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 31.12.2030 31.12.2037 

I. Wskaźniki rentowności 

1. Rentowność ze sprzedaży netto (marża zysku) 16,8% 13,7% 12,6% 

2. Rentowność ze sprzedaży  -6,6% -10,0% -2,5% 

3. Rentowność majątku netto ROA  1,4% 1,7% 1,8% 

4. Rentowność netto kapitału własnego ROE  6,2% 3,6% 3,2% 

II. Wskaźniki aktywności 

1. Wskaźnik obrotu zapasami w dniach 1 1 1 

2. Cykl ściągania należności w dniach 60 60 60 

3. Wskaźnik okresu regulacji zobowiązań w dniach  189 88 87 

III. Wskaźniki zadłużenia i stopnia pokrycia 

1. Wskaźnik pokrycia I (WP I) 25,6% 61,5% 81,6% 

2. Wskaźnik pokrycia II (WP II) 36,4% 61,5% 81,6% 

3. Wskaźnik pokrycia długu z przepływów (WPOD) 7,8 - - 

Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży netto przyjmuje wysokie wartości ze względu na naliczanie 

pozostałych przychodów operacyjnych (amortyzacja od majątku sfinansowanego dotacją), natomiast 

rentowność netto jest ujemna, gdyż w kosztach operacyjnych ujęte są koszty eksploatacji kanalizacji 

deszczowej, natomiast ich refundacja jest ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych. Wskaźniki 

zadłużenia przyjmują wysokie wartości ze względu na uwzględnienie w poziomie zobowiązań 

pozostałych rozliczeń międzyokresowych związanych z dotacją. 

Prognoza sprawozdania z przepływów pieniężnych 

Rachunek przepływów pieniężnych stanowi istotne uzupełnienie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej 

i wynikowej Spółki Partner. Tabela 4 w załączniku nr 10 przedstawia przepływy środków pieniężnych 

z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. 

Działalność operacyjna generuje przepływy pieniężne pochodzące z podstawowej działalności Spółki. 

W całym prognozowanym okresie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej będą dodatnie. 

                                                      

22 Zgodnie z art. 41 ust.1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 (Dz.U. Nr 113, poz. 1186 z późn. zmianami). 
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Podstawowym elementem wpływającym na dodatnie saldo środków pieniężnych w całym okresie jest 

amortyzacja. Dodatkowym elementem jest zysk netto wygospodarowywany przez Spółkę. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w latach 2011-2037 będą ujemne. Ujemne saldo 

środków pieniężnych będzie wynikać z ponoszonych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu 

oraz nakładów modernizacyjnych i odtworzeniowych. 

W latach 2011-2015 przepływy pieniężne z działalności finansowej będą dodatnie lub zerowe, następnie 

do końca spłaty kredytów, czyli do roku 2025, przepływy te będą ujemne. 

Dodatnie saldo środków pieniężnych wynikać będzie również z następujących operacji gospodarczych: 

 zwiększenie kapitałów własnych w związku z dopłatami do kapitału trwałego wniesionymi przez 

udziałowca spółki – Gminę Lędziny; 

 zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych. 

Stan środków pieniężnych będzie dodatni, czyli spółka „Partner” zachowa płynność finansową w całym 

analizowanym okresie i posiadać będzie zdolność do regulowania zobowiązań bieżących oraz spłaty 

kredytów i pożyczek. 

10.3. Założenia do analizy luki finansowej i analizy efektywności 

Proponowany poziom wsparcia środkami pomocowymi z Funduszu Spójności oszacowano przy 

zastosowaniu analizy „luki finansowej” - na podstawie „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013” zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju 

Regionalnego dnia 15 stycznia 2009 roku. 

Przeprowadzając analizę luki, sporządzono dwa warianty prognozy przychodów i kosztów dotyczących 

zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków: 

 wariant bez realizacji przedsięwzięcia, 

 wariant z realizacją przedsięwzięcia. 

Prognozę opracowano w oparciu o przychody i koszty dotyczące gospodarki wodno - ściekowej oraz 

założenia przyjęte przy sporządzaniu analiz finansowych przedstawione w punkcie 10.1. 

Ze względu na przekroczenie w prawie całym okresie analizy (tj. w latach 2012-2036), w wariancie z 

realizacją inwestycji, Sektorowego Progu Obciążenia Dochodów do Dyspozycji gospodarstw domowych 

opłatami za usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, przychody do analizy różnicowej zostały 

w tym okresie obliczone dla cen maksymalnych, tj. przy założeniu obciążenia mieszkańców na poziomie 

3,5% dochodu do dyspozycji. 

W związku z tym dla obliczenia poziomu wsparcia środkami pomocowymi, w modelu finansowym 

obliczono następujące zdyskontowane przepływy pieniężne:  

 Zdyskontowane przepływy pieniężne przedsiębiorstwa – wariant z inwestycją: przychody ze 

sprzedaży usług odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody przy założeniu 

obciążenia mieszkańców na poziomie 3,5% dochodu do dyspozycji (załącznik 10, tabela 6.1.), 

 Zdyskontowane przepływy pieniężne przedsiębiorstwa - wariant bez realizacji inwestycji 

(załącznik 10, tabela 6.2.), 

 Zdyskontowane przepływy pieniężne przedsięwzięcia - różnicowe (luka finansowa – oczyszczalnia, 

sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej), stanowiące różnicę pomiędzy tabelami 6.1 i 6.2 

(załącznik 10, tabela 6.3.). 

Wartość rezydualna została obliczona jako wartość netto środków trwałych wytworzonych w ramach 

realizacji przedsięwzięcia (wraz z jego odtworzeniami) w ostatnim roku analizy.  

Do obliczenia luki finansowej przyjęto wyżej wymienione różnicowe przepływy. Określenie 

współczynnika dofinansowania oraz poziomu grantu oszacowano na podstawie wzorów: 
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R = (C-R)/C  

G = E*r*0,85 

Gdzie: 

C  - zaktualizowana wartość całkowitego kosztu inwestycji; 

R - bieżąca wartość przychodów wytworzonych przez projekt łącznie z wartością rezydualną inwestycji; 

E - koszt kwalifikowany; 

(C-R) - luka w finansowaniu; 

G - grant Unii Europejskiej. 

10.4. Obliczenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi oraz NPV i IRR 

Luka finansowa dla projektu wyliczona według ww. wzoru wynosi: 91,91%. Do obliczenia poziomu 

dotacji przyjęto założenie, że stanowi on 85% luki finansowej, tj. 78,12%. Poziom dofinansowania 

z Funduszu Spójności wynosi 104 758,2 tys. zł.  

10.5. Analiza efektywności przedsięwzięcia, obliczenie NPV i IRR 

Wartość zaktualizowana netto (FNPV/C) 

Metoda dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych (NPV) polega na porównaniu wartości 

wydatków inwestycyjnych z dzisiejszą wartością przyszłych dochodów pieniężnych, które spodziewamy 

się uzyskać dzięki realizacji inwestycji. Jest to suma zdyskontowanych (dla każdego roku) przepływów 

pieniężnych netto (NCF), przy stałym poziomie stopy procentowej. Badane przedsięwzięcie jest 

opłacalne finansowo, jeżeli NPV > 0. 

Przepływy pieniężne dla całego przedsięwzięcia po stronie wpływów obejmują: 

 przychody ze sprzedaży usług– z gospodarki ściekowej i wodnej PGK - wynikające z różnicy 

pomiędzy danymi zawartymi w wariancie „zerowym – zaniechanie realizacji inwestycji” oraz 

w wariancie „realizacja przedsięwzięcia” przy założeniu, że poziom opłat dla mieszkańców nie 

przekracza 3,5% dochodu do dyspozycji,  

 dotację z Funduszu Spójności oszacowaną zgodnie z założeniami opisanymi w poprzednim 

podpunkcie, 

 inne wpływy: wartość rezydualną - oszacowaną jako wartość netto aktywów projektu 

dofinansowanego z Funduszu Spójności i związanych z nimi inwestycji odtworzeniowych na koniec 

ostatniego roku okresu odniesienia przyjętego do analizy. 

Natomiast wydatki obejmują:  

 wydatki poniesione na nakłady inwestycyjne na realizację przedmiotowej inwestycji (pomniejszone 

o rezerwę); 

 nakłady odtworzeniowe, 

 koszty operacyjne przedsięwzięcia bez amortyzacji – oszacowane metodą różnicową. 

Dodatkowo obliczono wartość zaktualizowaną netto bez dotacji z Funduszu Spójności (osobna tabela). 

Wyniki analizy opłacalności całego przedsięwzięcia oraz obliczeń NPV zebrano w następujących 

tabelach: 6.3 i 6.4 zawartych w załączniku nr 10. 

Wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR jest stopą dyskontową, przy której wartość zaktualizowana wydatków 

pieniężnych równa się wartości zaktualizowanej wpływów pieniężnych. Inaczej mówiąc, jest to stopa 

dyskontowa, przy której zaktualizowana wartość efektów równa jest wartości nakładów inwestycyjnych, 

a NPV równa się zeru.  
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Wartość zaktualizowana netto kapitału (FNPV/K) i wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K) 

FNPV/K to suma zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto wygenerowanych dla beneficjenta 

w wyniku realizacji inwestycji (z uwzględnieniem kapitału własnego po jego opłaceniu, kredytów i ich 

spłat wraz z odsetkami). FRR/K mierzy zdolność projektu do zapewnienia odpowiedniego zwrotu 

kapitału zainwestowanego przez podmiot odpowiedzialny za projekt. W celu uniknięcia osiągania 

nadmiernego zwrotu z projektu kosztem unijnego podatnika, FRR/K nie powinno przekraczać poziomu 

stopy dyskontowej przyjętej do jej obliczania (8%). FRR/K jest obliczana na podstawie tej samej 

prognozy przepływów pieniężnych co IRR z dodaniem wypłaconej pożyczki jako wpływów oraz opłat na 

obsługę zadłużenia jako wydatków. 

10.6. Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej 

Wartość zaktualizowana netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu 

Obliczone wskaźniki NPV i IRR uwzględniające założenia z punktów 10.1 przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 10.6-1 Wskaźniki NPV i IRR dla całego przedsięwzięcia 

Wskaźnik 
Finansowa stopa zwrotu 

z inwestycji - FRR/C 

Finansowa stopa 

zwrotu z kapitału 

własnego - FRR/K 

1. Finansowa stopa zwrotu  (%) 

z dotacją  
5,6% 

IRR/C 

z dotacją  

- - 

2. Zaktualizowana wartość netto 

z dotacją) 
-5 711 945 zł 

NPV/C 

z dotacją 

- - 

3. Finansowa stopa zwrotu (%) 

bez dotacji 
--- 

IRR/C 

bez dotacji 
6,1% IRR/K 

4. Zaktualizowana wartość netto 

bez dotacji (tys. PLN) 
-74 938 154 zł 

NPV/C 

bez dotacji 
-4 200 802 zł NPV/K 

Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu finansowego  

Obliczona wartość NPV, zarówno dla wariantu z dotacją, jak i bez dotacji jest ujemna. Jednakże należy 

podkreślić, że na wartość tą wpływ ma poziom przychodów, który został oszacowany przy uwzględnieniu 

ograniczonych wpływów, ze względu na przekroczenie Sektorowego Progu Obciążenia Dochodów do 

Dyspozycji gospodarstw domowych opłatami za usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. 

Biorąc to pod uwagę, uzyskanie dotacji w wysokości wyliczonej na podstawie luki finansowej jest 

warunkiem wykonalności przedsięwzięcia. Ujemne wartości NPV bez uwzględnienia dotacji wynikają 

z bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych, które należy ponieść na realizację tego projektu. 

Dodatkowo projekt ten obciążony jest kosztami finansowymi wynikającymi z zaciągniętych na jego 

realizację pożyczek/kredytów.  

Mimo, że projekt nie generuje znacznych korzyści finansowych, jego realizacja przyczynia się do 

uzyskania korzyści społeczno ekonomicznych i środowiskowych. 
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11. Analiza społeczno-ekonomiczna 

11.1. Metodyka analizy 

Szczegółowa analiza kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych przeprowadzona dla projektu 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” została zamieszczona w załączniku nr 11 do 

niniejszego opracowania. U podstaw analizy znalazły się założenie dążenia do pieniężnego wyrażenia 

odchyleń efektów projektu (kosztów i korzyści) zgodnie ze standardem określonym w Guide to Cost-

Benefit Analysis of Investment Projects23. Na tej podstawie dokonano wyliczeń ekonomicznej wartości 

bieżącej projektu (ENPV), ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu (ERR) oraz współczynnika korzyści-

koszty (B/C ratio).  

Dokonano również wstępnego przybliżenia wielkości kosztów i korzyści trudno-mierzalnych 

tj. związanych z efektami zewnętrznymi oraz pozostałymi efektami niewymiernymi w jednostkach 

pieniężnych. Całość analizy uzupełnia badanie związane z oddziaływaniem projektu na wytyczne 

wynikające z polityk wspólnotowych KE, dokumentów krajowych oraz wpływ projektu na niwelowanie 

różnic regionalnych i sub-regionalnych. 

Wszystkie wartości kalkulowane w analizie kosztów i korzyści są wartościami netto pozbawionymi 

obciążeń podatkami pośrednimi. Szczegółowe wyliczenia zaprezentowano w Tabeli J w Załączniku 

nr 10. 

11.2. Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów 

W ramach analizy społeczno-ekonomicznych kosztów przeanalizowano aspekty podatkowe.  

Zidentyfikowano również koszty zewnętrzne w przypadku fazy realizacji inwestycji tj. : 

1) hałas związany z przemieszczaniem się i pracą sprzętu budowlanego w Gminie Lędziny. Istnieje 

możliwość oszacowania pieniężnego wstępnej jego wartości przy wykorzystaniu metody wydatków 

na ochronę24; 

2) spadek bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszych w Gminie Lędziny - potencjalne 

potrącenia, czy wypadki drogowe w ramach kolizji ze sprzętem budowlanym obsługującym etap 

realizacji inwestycji; 

3) wzrost zanieczyszczenia powietrza i wzrost zapylenia związane z czasową intensyfikacją ruchu 

drogowego oraz prowadzonych prac budowlanych. 

Na etapie eksploatacji koszty zewnętrzne w wymiarze stricte finansowym nie występują. 

11.3. Analiza społeczno-ekonomicznych korzyści 

W ramach analizy społeczno-ekonomicznych korzyści przeanalizowano aspekty podatkowe (PIT, VAT, 

podatek od nieruchomości). Zidentyfikowano również korzyści zewnętrzne związane z projektem 

uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny:  

1) korzyści o charakterze środowiskowym; 

2) korzyści zdrowotne; 

3) poprawa stanu wód powierzchniowych; 

4) zaniechanie eksploatacji i wywozu ścieków z szamb; 

5) wpływy ze zwiększonego ruchu turystycznego; 

                                                      

23 Guide to cost-benefit analysis of investment projects Structural Fund-ERDF, Cohesion Fund and ISPA. Evaluation Unit, DG 

Regional Policy. European Commission. Bruxelles. 2001. Nowa, przetłumaczona na język polski edycja Przewodnika znajduje 

się również na stronie: www.nfosigw.gov.pl 
24  Metoda opisana m.in. w A. Drobniak: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2002 r. 
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6) podniesienia standardu życia mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacyjnego; 

7) korzyści związane ze wzrostem wartości parcel budowlanych na lokalnym rynku nieruchomości; 

8) korzyści związane z kreowaniem dodatkowego popytu na rynku usług i materiałów budowlanych25. 

Dokonano również analizy dotyczącej wpływu przedmiotowej inwestycji na zmniejszenie różnic 

rozwojowych pomiędzy regionami. 

11.4. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowana ekonomiczna wartość 
netto (ENPV) 

Pozytywna wartość wskaźnika ENPV (8 073,9 tys. zł) wskazuje na wysoką efektywność projektu 

z punktu widzenia społeczno-ekonomicznej alokacji zasobów. Wartość ERR na poziomie 8,8% jest 

wyższa od stopy dyskonta przyjętej do obliczeń wartości zaktualizowanej, tj. 8%26. Korzystną także 

wartością cechuje się wskaźnik B/C ratio (B/C = 1,07) wskazujący nadwyżkę zdyskontowanych korzyści 

społeczno-ekonomicznych nad zdyskontowaną wartością społeczno-ekonomicznych kosztów projektu.  

11.5. Skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia 

Efekty projektu związane ze wzrostem zatrudnienia zostały szczegółowo opisane w załączniku 11. 

Wskazane korzyści mogą być również rozpatrywane z punktu widzenia efektu mnożnikowego, u podstaw 

którego znajdują się bezpośrednio utworzone dodatkowe miejsca pracy oraz czasowo kreowane 

zatrudnienie w fazie realizacji inwestycji w firmach budowlanych. Zestawienie dotyczące wielkości 

zatrudnienia związanego z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny zaprezentowano 

w poniższej tabeli. 

Tabela 11.5-1 Efekt wzrostu zatrudnienia w wyniku realizacji projektu 

Lp. Kategoria 

Liczba 

stworzonych 

miejsc pracy 

Komentarz 

1. 
Stałe dodatkowe miejsca pracy w PGK 

„Partner” 
6 Zatrudnienie pełnoetatowe 

2. 
Pośrednie dodatkowe zatrudnienie (stałe 

miejsca pracy) 
1 

Zatrudnienie (indukowane) wynikające z efektu 

mnożnikowego utworzenia stałych miejsc pracy w 

PGK „Partner” 

3. 
Okresowe zatrudnienie pracowników 

budowlanych i obsługi projektu 
100 

Zatrudnienie pełnoetatowe, zatrudnienie na 

podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło 

4. 
Pośrednie dodatkowe zatrudnienie o 

charakterze czasowym 
50 

Zatrudnienie wynikające z efektu mnożnikowego 

utworzenia (utrzymania) okresowych miejsc pracy 

w sektorze budownictwa i branżach pokrewnych, 

tj. firmach realizujących fazę inwestycyjną projektu  

5 
Okresowe dodatkowe zatrudnienie 

związane z nadzorem  
12 

Zatrudnienie pełnoetatowe, wynikające z pełnienia 

funkcji nadzoru oraz wdrażania inwestycji – 

funkcjonowania JRP 

11.6. Podsumowanie i wnioski 

Zaprezentowane podejście do społeczno-ekonomicznej analizy kosztów i korzyści zostało wykonane 

w oparciu o Guide to cost-benefit analysis of investment Project. Na jego podstawie dokonano wyliczeń 

ekonomicznej wartości bieżącej projektu (ENPV), ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu (ERR) oraz 

współczynnika korzyści-koszty (B/C ratio).  

                                                      

25  Tu rynek usług budowlanych nie jest bezpośrednio związany z modernizacją oczyszczalni a odnosi się do usług realizowanych 

przez inwestorów indywidualnych np. gospodarstwa domowe.  
26 Społeczna stopa dyskonta (do obliczenia ENPV i ERR) w wysokości 8% została przyjęta na podstawie Wytycznych  
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Mając na uwadze trudności związane z kwantyfikacją wielu efektów projektu oraz niedużym 

doświadczeniem w stosowaniu metodyki analizy kosztów i korzyści w warunkach polskich pominięto 

próby wyliczenia efektów trudno-mierzalnych związanych przykładowo z: wielkością inwestycji 

w zakresie budownictwa mieszkaniowego wynikającą z uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie 

Lędziny, czy bioróżnorodności badanego obszaru. W niezbędnym zakresie poczyniono natomiast uwagi 

jakościowe na temat odchyleń cenowych dla tego typu efektów.  

Całość analizy uzupełnia analiza związana ze zgodnością projektu na wytyczne wynikające z polityk 

wspólnotowych KE, dokumentów krajowych oraz wpływ projektu na niwelowanie różnic regionalnych i 

sub-regionalnych. 

Kluczowe korzyści projektu związane są z efektami o charakterze środowiskowym, do których zaliczono: 

wzrost ilości ścieków oczyszczanych, poprawę jakości ścieków oczyszczonych dodatkowo powstałych, 

która będzie możliwa ze względu na modernizację oczyszczalni, poprawę jakości wód powierzchniowych 

i gruntowych, także jakości gleby i powietrza, bioróżnorodności w ramach analizowanego obszaru. 

Z punktu widzenia oddziaływania korzyści środowiskowych będą one miały decydujące znaczenie dla: 

poprawy jakości życia mieszkańców, w tym stanu zdrowia rozumianego jako zmniejszenie 

zachorowalności na choroby układu pokarmowego, wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej 

obszaru objętego inwestycją. 

Projekt cechują również korzystne efekty społeczne dotyczące kreowania bezpośredniego stałego 

zatrudnienia oraz zatrudnienia okresowego. 

W aspekcie kosztów społeczno-ekonomicznych projektu kluczowe nakłady związane są z pracami 

głównymi i zakupem sprzętu. W toku analiz nie zidentyfikowano szczególnie negatywnych efektów 

zewnętrznych, jedynie poza czasowym wystąpieniem efektów związanych ze wzrostem hałasu, spadkiem 

poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Lędziny.  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano następujące wartości wskaźników: 

ENPV = 8 073,9 tys. zł 

ERR = 8,8% 

B/C = 1,07 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

przyczynia się do generowania dużej skali korzyści środowiskowych odnoszących się głównie do: 

wzrostu wielkości i jakości ścieków oczyszczonych, tworzenia warunków dla rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej, poprawy jakości wód powierzchniowych i gruntowych, poprawy walorów przyrodniczych 

gminy. Istotne są również korzyści o charakterze społeczno-gospodarczym związane głównie 

z tworzeniem bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia, generowaniem popytu konsumpcyjnego 

i inwestycyjnego oraz wzrostem popytu na usługi m.in. sektora budowlanego. 
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12. Analiza wrażliwości i ryzyka 

12.1. Analiza wrażliwości 

12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na odchylenie wskaźników finansowych 
i ekonomicznych 

Do jednej z metod oszacowania ryzyka projektu zaliczamy analizę wrażliwości. Polega ona na badaniu 

w jaki sposób zmienia się NPV i ENPV, gdy wartość jej elementu składowego zmieni się o pewien 

procent, przy założeniu, że pozostałe elementy determinujące wartość NPV i ENPV nie zmieniają się. 

W analizie wrażliwości zasymulowano wpływ niejednoczesnej zmiany kilku podstawowych zmiennych 

egzogenicznych na wielkość zmiennych od nich zależnych, czyli NPV, ENPV, IRR oraz ERR. Badaniu 

wrażliwości poddano wartości wynikające z przepływów różnicowych. Dodatkowo uwzględniono wpływ 

scenariusza pesymistycznego dotyczącego wskaźników makroekonomicznych (wysokość inflacji, 

wysokość wzrostu wynagrodzeń, wysokość stopy WIBOR). 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-

2013” zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 15 stycznia 2009 roku 

przeanalizowano następujące ryzyka projektu, które przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 12.1.1-1 Wyniki analizy ryzyka (wrażliwości) 

Ryzyko / scenariusz makroekonomiczny 

Podstawowy Pesymistyczny 

NPV=-5 711,9 tys. zł 

IRR=5,6% 

ENPV=8 073,9 tys. zł 

EIRR=8,8% 

NPV=-11 680,0 tys. zł 

IRR=2,9% 

ENPV=-180,0 tys. zł 

EIRR=8,0% 

10% spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po 

zakończeniu realizacji projektu 

NPV=-6 078,8 tys. zł 

IRR=5,5% 

ENPV=7 707,1 tys. zł 

EIRR=8,8% 

NPV=-12 006,9 tys. zł 

IRR=2,8% 

ENPV=-506,9 tys. zł 

EIRR=7,9% 

5% spadek taryf w ciągu 2 lat po zakończeniu 

realizacji projektu 

NPV=-5 895,4 tys. zł 

IRR=5,5% 

ENPV=7 890,5 tys. zł 

EIRR=8,8% 

NPV=-11 843,5 tys. zł 

IRR=2,8% 

ENPV=-343,4 tys. zł 

EIRR=8,0% 

20% przekroczenie budżetu inwestycji podczas 

wdrażania projektu 

NPV=-22 012,1 tys. zł 

IRR=2,2% 

ENPV=-8 233,1 tys. zł 

EIRR=7,3% 

NPV=-27 980,2 tys. zł 

IRR=--% 

ENPV=-16 487,0 tys. zł 

EIRR=6,4% 

10% wzrost najbardziej istotnego kosztu 

eksploatacyjnego (usługi obce) 

NPV=-5 794,6 tys. zł 

IRR=5,6% 

ENPV=7 991,2 tys. zł 

EIRR=8,8% 

NPV=-11 761,0 tys. zł 

IRR=2,8% 

ENPV=-261,0 tys. zł 

EIRR=8,0% 

10% spadek wartości pierwszego pozytywnego 

efektu zewnętrznego 

ENPV=1 093,8 tys. zł 

EIRR=8,1% 

ENPV=-6 933,4 tys. zł 

EIRR=7,2% 

10% spadek wartości drugiego pozytywnego 

efektu zewnętrznego 

ENPV=7 135,0 tys. zł 

EIRR=8,7% 

ENPV=-1 103,6 tys. zł 

EIRR=7,9% 

10% wzrost wartości pierwszego negatywnego 

efektu zewnętrznego 

ENPV=7 895,8 tys. zł 

EIRR=8,8% 

ENPV=-358,1 tys. zł 

EIRR=8,0% 

Źródło: opracowanie własne  

Badaniu poddano również wpływ wyżej zaprezentowanych zmian na kształtowanie się wartości 

przepływów pieniężnych. Poziom przepływów decyduje o płynności przedsiębiorstwa. Wyniki badań 

przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 12.1.1-2 Wyniki analizy wrażliwości poziomu przepływów pieniężnych na zmiany  

Ryzyko / scenariusz makroekonomiczny 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Poziom środków pieniężnych na koniec roku 

Wariant podstawowy 1 431 3 960 5 615 6 549 13 027 14 825 

10% spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po 

zakończeniu realizacji projektu 
1 431 3 960 5 615 6 549 13 027 14 825 

5% spadek taryf w ciągu 2 lat po zakończeniu 

realizacji projektu 
1 431 3 960 5 615 6 549 13 027 14 825 

20% przekroczenie budżetu inwestycji podczas 

wdrażania projektu 
1 431 3 960 3 144 -5 370 -8 825 -7 877 

10% wzrost najbardziej istotnego kosztu 

eksploatacyjnego 
1 431 3 912 5 499 6 361 12 757 14 459 

Tabela 12.1.1-2 c.d. 

Ryzyko / scenariusz makroekonomiczny 
2016 2017 2018 2019 2020 

Poziom środków pieniężnych na koniec roku 

Wariant podstawowy 15 536 16 708 17 747 18 816 19 912 

10% spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat 

po zakończeniu realizacji projektu 
15 015 15 463 16 315 17 385 18 480 

5% spadek taryf w ciągu 2 lat po 

zakończeniu realizacji projektu 
15 276 16 086 17 031 18 101 19 196 

20% przekroczenie budżetu inwestycji 

podczas wdrażania projektu 
-6 833 -5 308 -3 914 -2 485 -1 032 

10% wzrost najbardziej istotnego kosztu 

eksploatacyjnego 
15 067 16 133 17 063 18 022 19 004 

12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-

2013” zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 15 stycznia 2009 roku zmienne 

krytyczne to te, których zmiana o +/-1% powoduje zmianę NPV o +/- 5%. 

Analiza wrażliwości wskazuje, iż spośród omawianych w powyższym punkcie czynników 

egzogenicznych za zmienną krytyczną można uznać przekroczenie budżetu podczas wdrażania projektu, 

zarówno przy podstawowym scenariuszu makroekonomicznym, jak i pesymistycznym scenariuszu 

makroekonomicznym. 

Czynnik ten powoduje również znacznie zmiany poziomu środków pieniężnych, wzrost budżetu 

inwestycji o 20% może spowodować utratę płynności finansowej przedsiębiorstwa. 

Należy zaznaczyć, że w przypadku sektorów usług regulowanych, takich jak wodny i ściekowy, zmiany 

takich czynników jak: spadek popytu, obniżka taryf, wzrost kosztów eksploatacyjnych są łagodzone 

poprzez przedstawianie przez operatora nowych wniosków taryfowych. Zatem w średniej perspektywie 

czasowej mechanizm regulacyjny pozwala operatorowi na generowanie przychodów pokrywających 

wszystkie koszty. 

Podkreślić należy także, ze względu na wysoki prognozowany poziom cen za dostawę wody i odbiór 

ścieków po realizacji inwestycji, występować będzie wysokie ryzyko związane z zagrożeniem braku 

płatności od odbiorców i dostawców.  

12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych 

W ramach analizy wrażliwości można również dokonać obliczenia wartości progowych zmiennych 

w celu określenia, jaka zmiana procentowa w zmiennych zrównałaby NPV (ekonomiczną lub finansową) 
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z zerem. Jednak z uwagi na to, że jedynie jedna zmienna została uznana za krytyczną (przekroczenie 

budżetu inwestycji), obliczenia wartości progowej nie dokonano. 

12.2. Analiza ryzyka 

12.2.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych wyników finansowych 
i ekonomicznych 

12.2.1.1. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych i wskaźników wyników 
finansowych 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-

2013” zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 15 stycznia 2009 roku 

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka przedstawia się następująco: 

Tabela 12.2.1.1-1 Wyniki rozkładu prawdopodobieństwa 

Rodzaj ryzyka 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia 
Komentarz 

10% spadek 

popytu 
Średnie  

Spadek konsumpcji nie stanowi problemu w sektorze wodno-ściekowym, gdzie 

poziom taryf regulowany jest w oparciu o składanie wniosków taryfowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa. Dlatego też spadek 

zużycia wody na osobę nie stanowi ryzyka (niższa sprzedaż jest 

kompensowana poprzez wzrost ceny za jednostkę usługi). Jednak istnieje 

ryzyko stopniowego zmniejszania się bazy odbiorców i dostawców usług (np. z 

powodu emigracji i negatywnych zmian demograficznych). Istnieje więc 

ryzyko niedopasowania pomiędzy prognozowaną a rzeczywistą liczbą ludności 

korzystającej z usług. Migracja ludności w Gminie powinna być monitorowana 

przez beneficjenta. 

Ryzyko spadku popytu  związane jest również z możliwością ograniczenia 

jednostkowego zużycia wody i ścieków, szczególnie w okresie wzrostu opłat. 

5% spadek taryf Niskie 

Jw. 

Dodatkowo władze lokalne nie mogą odrzucić właściwie uzasadnionych taryf i 

mają możność skompensowania przedsiębiorstwu każdej redukcji taryf. 

20% 

przekroczenie 

kosztów 

inwestycyjnych 

Średnie 

Jest to główne ryzyko dla beneficjentów wynikające ze wzrostu cen większości 

materiałów budowlanych i siły roboczej, co jest szczególnie ważne biorąc pod 

uwagę długi okres realizacji. Dla zminimalizowanie tego ryzyka koszty 

inwestycyjne  określono z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych.  

Dodatkowo w analizach uwzględniono  rezerwę na nieprzewidziane wydatki. 

Wyższe koszty inwestycyjne i stała kwota dotacji z umowy o dofinansowanie 

mogą spowodować, że projekt nie będzie finansowo wykonalny bez 

dodatkowego  finansowego wsparcia beneficjenta która jest jednocześnie 

operatorem).  

10% wzrost 

najbardziej 

istotnego kosztu 

eksploatacyjnego 

(usługi obce)  

Niskie 

Czynnik ten jest mało prawdopodobny, gdyż w usługach obcych zawsze 

istnieje możliwość obniżenia kosztów poprzez negocjacje z dostawcami 

i kontrahentami oraz odtworzenia majątku (zmniejszenie usług remontowych) 

itp.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem 

projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

2007-2013” 

12.2.1.2. Analiza otrzymanych wielkości statystycznych 

Jak wynika z tabeli 12.2.1.1-1 zagrożeniem (ryzykiem) dla projektu jest przekroczenie kosztów 

inwestycyjnych. W kosztach inwestycyjnych uwzględniono rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jednak 

gdy wzrost kosztów budowy/remontu/montażu przekroczy ten poziom może wystąpić ryzyko utraty 

płynności. Formy łagodzenia tego rodzaju ryzyka przedstawiono w kolejnych punktach. Występuje 

również ryzyko spadku popytu na odbiór ścieków, którego wpływ dla eksploatatora może być łagodzony 
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wzrostem taryf. W konsekwencji może to jednak doprowadzić do nieakceptowanego społecznie 

obciążenia mieszkańców opłatami za wodę i ścieki.  

12.2.2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych 

Ogólnie, w związku z wielością zagadnień towarzyszących powstawaniu podmiotu - beneficjenta oraz 

związanych z działalnością operacyjną beneficjenta, pojawiają się zagrożenia w postaci ryzyk, które 

umownie podzielić można na związane z: przekazaniem Beneficjentowi całości majątku ściekowego, 

utrzymaniem jego stabilnej struktury oraz związane z działalnością operacyjną beneficjenta.  

Pierwsza i druga grupa ryzyk wiąże się z przedstawioną w pkt. 5 i 8.6 Studium strukturą instytucjonalną 

beneficjenta. Przyjęte rozwiązanie założyło współdziałanie Spółki Partner i Gminy, a wniesienie całości 

majątku ściekowego Beneficjentowi – Spółce „Partner” (jako podmiotowi zajmującemu się tylko 

gospodarką ściekową) spowodowało wystąpienie najsilniejszej z więzi gwarantujących powodzenie 

projektu, a mianowicie więzi o charakterze kapitałowym. Zapewnia to stałość wypracowanego 

rozwiązania instytucjonalnego.  

W trakcie trwania projektu może zaistnieć ryzyko związane z utrzymaniem stabilnej struktury 

beneficjenta. Wypływać ono może z jednej strony z dynamicznie zmieniających się uregulowań 

prawnych, a tym samym z braku pewności, co do regulacji prawnych w przyszłości, zwłaszcza w sferze 

prawa podatkowego, ale także z umów o odbiór ścieków, jakie zawierać będzie Spółka. Umowy te winny 

zapewnić pozyskanie środków na spłatę zobowiązań własnych beneficjenta, a zarazem uwzględniać 

należyte korzystanie z infrastruktury, zgodne ze wszystkim założeniami ustalonymi dla projektu. 

Ryzyko wynikające z ewentualnych opóźnień dotyczyć może także zakresu inwestycji i w pierwszej 

kolejności może łączyć się z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. 

W sferze zainteresowań Gminy i Beneficjenta pozostawać też powinno ryzyko wynikające z 

ewentualnego oporu mieszkańców przed podłączaniem się do kanalizacji wynikające przede wszystkim z 

kosztu budowy przyłączy. Gmina przygotowała „Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji ze 

środków budżetu Gminy Lędziny na realizacje budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej 

wybudowanej w ramach projektu <Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny> 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności” – Uchwała Rady Miasta Lędziny nr XIII/91/11 z 

dnia 29.09.2011 r. Swój wkład w budowę przyłączy przez osoby fizyczne ma również Spółka „Partner” 

finansując prace projektowe i pomiary geodezyjne związane z budowa przyłączy. 

Trzecia ze sfer ryzyk prawnych dotyczy działalności operacyjnej beneficjenta związana jest 

z charakterem podmiotu i usług przez niego świadczonych w kontekście regulacji prawnych z zakresu 

prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji i ochrony praw konsumentów. Dlatego też wzmożonej 

kontroli podlegać powinna działalność spółki w zakresie udzielania zamówień oraz zasad świadczenia 

usług dla odbiorców będących konsumentami. 

Wskazane powyżej ryzyka przy stałej świadomości ich występowania mogą zostać zmarginalizowane 

poprzez konsekwentne działanie Gminy i Spółki oraz właściwe zarządzanie Spółką będącą beneficjentem 

(w tym sprawne działanie JRP).  

12.2.3. Analiza ryzyk ekologiczno - technicznych 

Celem realizacji „Uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” jest zasadnicze 

zmniejszenie zrzutu ładunku zanieczyszczeń do środowiska, w stosunku do stanu aktualnego. Z tego 

względu przy prawidłowej eksploatacji urządzenia i sieci będą bezpieczne dla środowiska i nie będą 

wnosić nadmiernego ryzyka ekologicznego. 

Jednak funkcjonowanie obiektów gospodarki ściekowej zawsze obarczone jest ryzykiem awarii. 

W przypadku awarii sieci, pompowni lub oczyszczalni podstawowym ryzykiem ekologicznym jest 

przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Należy podkreślić, że przyjęty w wielowariantowym 

projekcie koncepcyjnym stanowiącym podstawę do analiz w niniejszym studium, monitoring 
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i automatyzacja procesów pozwoli na maksymalne zredukowanie ryzyka ekologicznego. Również wybór 

wariantu z najmniejszą ilością oczyszczalni daje gwarancję zmniejszenia tego ryzyka. 

Dla obiektów, w których wykorzystywane są napędy, ma miejsce ryzyko wystąpienia zaniku energii 

elektrycznej, co może przełożyć się na przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska („przepełnienie” 

pompowni) lub utratę właściwości technologicznych oczyszczalni („degradacja” osadu czynnego). 

Minimalizacja tego zagrożenia będzie realizowana poprzez zastosowanie agregatów prądotwórczych 

(stacjonarnych lub przewoźnych). 

Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym ryzyko jest stosowanie znanych i sprawdzonych 

nowoczesnych technologii budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia, kanalizacja 

i pompownie będą odpowiadały przepisom polskim i dyrektywom Unii Europejskiej. 

W ramach przyjętego do dalszej realizacji wariantu rozwiązań przewiduje się, że istniejąca, przestarzała 

oczyszczalnia przy KWK „Ziemowit” zostanie przekształcona w nowoczesną oczyszczalnię 

mechaniczno-biologiczną z usuwaniem zanieczyszczeń metodą osadu czynnego. Zakłada się również 

przeróbkę osadów nadmiernych, poprzez ich stabilizację tlenową, odwadnianie mechaniczne oraz 

higienizację. Przewiduje się, że osad nadmierny zostanie zagospodarowany następującymi sposobami: 

 poprzez kompostowanie, jako jeden ze składników mieszanek kompostujących (na istniejących 

kompostowniach), 

 poprzez wykorzystywanie do rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą, 

 poprzez odbiór przez specjalistyczne firmy, posiadające stosowne koncesje w tym zakresie, 

 poprzez rolnicze wykorzystanie. 

W przypadku wystąpienia przeszkód w zagospodarowaniu odwodnionego osadu nadmiernego podanymi 

powyżej sposobami może zaistnieć konieczność dodatkowego procesu suszenia i/lub spalania osadu. 

Bardziej szczegółowa ocena ryzyk technologicznych w tym zakresie będzie jednak mogła być wykonana 

dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej. 

12.2.4. Propozycje działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk 

Podsumowując analizę ryzyka należy stwierdzić, że część ryzyk tzw. „zewnętrznych” (kraju, Europy itd.) 

pozostaje poza sferą wpływu beneficjenta i Gminy Lędziny.  

Większość ryzyk „wewnętrznych”, tj. związanych z projektem jest i będzie przez Gminę i Spółkę 

minimalizowana lub redukowana. Przeprowadzone w niniejszym studium analizy aspektów technicznych 

i środowiskowych oraz instytucjonalnych projektu i wybrane na ich podstawie rozwiązania są 

rozwiązaniami optymalnymi i zapewniają minimalizację ryzyk ekologicznych, technicznych oraz 

organizacyjnych. 

Niemniej dla osiągnięcia pożądanych efektów finansowych realizowanego projektu zagrożeniem może 

okazać się:  

 możliwość opóźnienia realizacji inwestycji związana z jej stosunkowo dużym zakresem, a co za tym 

idzie z większym prawdopodobieństwem wystąpienia trudności na etapach projektów budowlanych, 

pozwoleń na budowę i samej realizacji prac w terenie, 

 nieakceptowany społecznie poziom opłat za wodę i ścieki, 

 zmiana wartości nakładów inwestycyjnych. 

W sytuacjach tych pojawić się może ryzyko utraty płynności finansowej systemu i konieczność 

poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania. By ograniczyć to ryzyko Gmina Lędziny deklaruje 

współdziałanie z beneficjentem przy realizacji projektu i zobowiązuje się do prowadzenia takiej polityki 

taryfowej, która zminimalizuje ryzyko utraty płynności, a w razie konieczności dopuszcza także 

zapewnienie niezbędnego wsparcia finansowego. 
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Powyższe udokumentowane jest podjetymi przez Radę Miasta Lędziny Uchwałami: 

1. Uchwała nr XXXI/205/08 z dn. 24.06.2008 r. – Udzielenie poręczenia przez Gminę Lędziny  

pożyczek zaciąganych przez PGK „Partnerna realizacje Projektu „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w Gminie Lędziny”; 

2. Uchwała nr III/8/10 z dn. 28.12.2010 r. – Deklaracja podjęcia działań, prowadzących do 

zapewnienia trwałości finansowej Projektu w okresie jego eksploatacji, przy czym działania mogą 

mieć formę dopłaty do cen ścieków lub realizację działań z zakresu pomocy społecznej i będą  

zmierzały do zwiększenia społecznej akceptowalności taryf cenowych za odbiór ścieków; 

3. Uchwała nr XIII/91/11 z dn. 29.09.2011 r. – W sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym 

dotacji ze środków budżetu Gminy Lędziny na realizację budowy przyłączy do sieci kanalizacji 

sanitarnej wybudowanej w ramach projektu <Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie 

Lędziny> współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności” – Uchwała Rady Miasta Lędziny 

nr XIII/91/11 z dnia 29.09.2011 r.; 

4. Uchwała nr XIII/126/11 z dn. 29.12.2011 r. – W sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2012 – 2019 Miasta Lędziny (ujęcie w Prognozie zwiększenia udziałów Gminy 

Lędziny w Spółce „Partner”). 


