
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Wadowice



Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
realizuje Projekt współfinansowany ze środków unijnych 
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice”.

Projekt obejmuje działania związane z ochroną wód i gospodarką 
ściekową w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. 

Jego realizacja przyczyni się do wdrożenia celów, priorytetów 
i zadań polityki ekologicznej państwa oraz pozwoli na 
prewencyjne działania w efekcie ograniczające infiltrację 
zanieczyszczeń ściekowych w głąb ziemi. 

Będzie to miało pozytywny wpływ na czystość wód w Skawie, 
Wiśle oraz docelowo w Morzu Bałtyckim.



Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
realizuje Projekt współfinansowany ze środków unijnych 
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice”.

2016r. - Rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących  
opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego.
Pierwsze spotkania i ustalenia Władz Spółki 
Wodociągowej w Wadowicach Prezesa Alfreda Karelusa 
z Władzami Urzędu Miasta P. Burmistrzem Mateuszem 
Klinowskim i Radnymi P. Robertem Malikiem

28.02.2017r. 
Ostateczny termin złożenia wniosków dla III Naboru 
dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach

14.07.2017r. 
Zakończona ocena złożonych wniosków aplikacyjnych  
Udostępniono pierwszą listę rankingową złożono 149 
wniosków WPWiK Wadowice znajduje się na 44  
miejscu (Lista rezerwowa).



Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
realizuje Projekt współfinansowany ze środków unijnych 
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice”.

19.12.2017r. 
Udostępniono drugą listę rankingową wniosek WPWiK 
Wadowice znajduje się na 44  miejscu (Lista 
podstawowa) i rozpoczęcie przygotowań do podpisania 
umowy z NFOŚiGW



W dniu 8 stycznia 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie 
Projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Wadowice" o numerze POIS.02.03.00-00-0072/17. Projekt ten wpisuje 
się w ramy działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 
Głównym celem Projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z 
systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz budowa magistrali 
wodociągowej, która w dalszej perspektywie umożliwi rozbudowę 
rozdzielczej sieci wodociągowej.



Alfred Karelus– Prezes WPWiK Wadowice
Ewa Kamieńska - Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOSiGW
Kazimierz Kujda- Prezes NFOSiGW
Bogusława Macięga – Kierwnik Jednosktki Realizującej Projekt WPWiK 
Wadowice
Jan Bliźniak – Dyrektor Techniczny/Prokurent  WPWiK Wadowice
Kirsten Bartłomiej – Koordynator projektu Wadowickiego



Realizacja Zadań w ramach Projektu

Zadanie 1 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd 
Dolny

Zadanie 2 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna

Zadanie 3 Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej 
(rejon drogi na przysiółek Pniaki - tory kolejowe w Kleczy 
Dolnej) - I etap, część 2

Zadanie 4 Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I (Modernizacja 
krat wstępnych na dopływie do oczyszczalni ścieków)

Zadanie 5 Zakup pojazdu asenizacyjnego 

Zadanie 6 Działania informacyjno - promocyjne

Zadanie 7 Inżynier Kontraktu, pomoc techniczna



Prace budowlane obejmują:

1.Budowę 24,69 km kanalizacji sanitarnej na terenie 
Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej oraz Barwałdu Dolnego.

2.Budowę 1,45 km kanalizacji sanitarnej w Wadowicach.

3.Budowę 2,66 km wodociągu tranzytowego w miejscowości 
Klecza Dolna.



Realizacja tego zadania zwiększy dostęp do kanalizacji sanitarnej 
na terenie objętym projektem, co znacznie wpłynie na poprawę 
stanu środowiska przez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń 

odprowadzanych do wód podziemnych i powierzchniowych.

Budowa 24,69 km kanalizacji sanitarnej na terenie 
Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej oraz Barwałdu Dolnego.



W dniu 27.07.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana największa 
umowa na roboty budowlane w ramach Projektu na: Zadanie 1 –
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny 
(formuła zaprojektuj i wybuduj) 

Wykonawca: 
Konsorcjum Firm: 
Ekoinstal Sp. z o.o. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Przemysłowa 8 
– Lider Konsorcjum 
Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik 38-300 
Gorlice, ul. Stróżówka 67 – Członek Konsorcjum 

Budowa 24,69 km kanalizacji sanitarnej na terenie 
Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej oraz Barwałdu Dolnego.



Konsorcjum Firm: 
Ekoinstal Sp. z o.o. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Przemysłowa 8 i 
Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik 38-300 Gorlice, 
ul. Stróżówka 67 – Członek Konsorcjum 

Krzysztof Zawiła – Prezes Spółki
mgr inż. Kuba Stradomski – Kierownik Budowy

Budowa 24,69 km kanalizacji sanitarnej na terenie 
Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej oraz Barwałdu Dolnego.



Budowa 24,69 km kanalizacji sanitarnej na terenie 
Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej oraz Barwałdu Dolnego.

W marcu 2019 roku Projektanci uzgadniali trasy 

przebiegu sieci kanalizacyjnej w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej 

i Barwałdzie Dolnym. 

Uzgodnienia branżowe objęły: 

• Polskie Koleje Państwowe S.A.,

• Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad w Krakowie, 

• Wody Polskie.



Budowa 24,69 km kanalizacji sanitarnej na terenie 
Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej oraz Barwałdu Dolnego.



W dniu 05.07.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana kolejna 
umowa na roboty budowlane w ramach Projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie 
Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17” na: Zadanie 2 –
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Wadowice (rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna) 

Wykonawca
Ekoinstal Sp. z o.o., 
z siedzibą w Suchej Beskidzkiej 
ul. Przemysłowa 8

Budowa 1,45 km kanalizacji sanitarnej w 
Wadowicach.



Inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków 
z budynków mieszkalnych i usługowych 
zlokalizowanych w rejonie:

• ul. Gotowizna, 
• ul. Polna,
• ul. Błonie.  

Budowa 1,45 km kanalizacji sanitarnej w Wadowicach.



Budowa 1,45 km kanalizacji sanitarnej w Wadowicach.

Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej 
rozpoczęto 25 września 2018 r.



Budowa 1,45 km kanalizacji sanitarnej w Wadowicach.

31.01.2019 r. zakończono 
roboty ziemne i montażowe. 
Wykonano 100% sieci 
kanalizacyjnej tj. 1,45 km. 



W dniu 27.06.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana pierwsza 
umowa na roboty budowlane w ramach Projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie 
Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17” na: Zadanie 3 –
Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon 
drogi na przysiółek Pniaki – tory kolejowe w Kleczy Dolnej) –I 
etap , część 2

Wykonawca
Ekoinstal Sp. z o.o., 
z siedzibą w Suchej Beskidzkiej 
ul. Przemysłowa 8

Budowa 2,66 km wodociągu tranzytowego w 
miejscowości Klecza Dolna.



Realizacja działania przyczyni się do ograniczenia awarii, 
a tym samym strat wody oraz oszczędności wody 
i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz 
zapewnienia ciągłości dostaw wody. 

Jednocześnie budowa przedmiotowej magistrali umożliwi w 
dalszej perspektywie budowę sieci rozdzielczej i stworzy 
możliwość podłączenia się do sieci nowych mieszkańców 
Kleczy Dolnej Pniaki.

Budowa 2,66 km wodociągu tranzytowego 
w miejscowości Klecza Dolna.



Budowa 2,66 km wodociągu tranzytowego 
w miejscowości Klecza Dolna.



Budowa 2,66 km wodociągu tranzytowego 
w miejscowości Klecza Dolna.

31.01.2019 r. zakończono roboty ziemne i montażowe. 
Wykonano 100% sieci wodociągowej, tj.2,66 km.



W dniu 14.06.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana pierwsza 
umowa w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17” 
na: Zadanie 4 – „Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I 
(Modernizacja krat wstępnych na dopływie do oczyszczalni 
ścieków)”. 

Wykonawca: 
Huber Technology Sp. z o.o., 
z siedzibą w Warszawie 
ul. Ryżowa 51

Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I 
(Modernizacja krat wstępnych na dopływie do 

oczyszczalni ścieków)
.



Modernizacja krat wstępnych z prasospłuczką (system prasowania i 
płukania skratek) zapewni odbiór zwiększonej ilości zanieczyszczeń 
m.in. z obszarów objętych projektowaną i realizowaną kanalizacją 
sanitarną w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej i Barwałdzie Dolnym. 
Zastosowany w urządzeniu system płukania skratek przy użyciu 
wysokoobrotowego wirnika pozwoli na odzysk największej ilości 
rozpuszczalnych części organicznych zawartych w skratkach. 
Odzyskany węgiel organiczny spowoduje poprawę procesów 
prowadzonych na oczyszczalni ścieków. Spodziewanym efektem 
będzie przyrost ilości wytworzonego w procesie fermentacji biogazu. 
Niezależnie od tego wypłukanie ze skratek wymywalnych części 
fekalnych skutkować będzie lepszym sprasowaniem skratek, a więc 
redukcją ilości odpadu przy jednoczesnym zmniejszeniu uciążliwości 
zapachowej. Zaproponowany system transportu przy użyciu rynny 
spłukiwanej pozwoli na wyeliminowanie napędów a więc redukcję 
kosztów eksploatowanego układu.

Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I 
(Modernizacja krat wstępnych na dopływie do 

oczyszczalni ścieków).



21.03.2019 r. przedstawiciele Wadowickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. wraz z przedstawicielami 
Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu odebrali przedmiot zamówienia.

Zasuwa nożowa  

Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I 
(Modernizacja krat wstępnych na dopływie do 

oczyszczalni ścieków).



Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I 
(Modernizacja krat wstępnych na dopływie do 

oczyszczalni ścieków).

Kraty gęste panelowo-hakowe z prasopłuczką 
do mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z sondą ChZT 



Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I 
(Modernizacja krat wstępnych na dopływie do 

oczyszczalni ścieków).



W dniu 19.06.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana kolejna 
umowa w ramach Projektu na: „Zadanie 5 – zakup pojazdu 
asenizacyjnego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-
0072/17 ”

Wykonawca 
Polcab N. Gamoń spółka jawna, 
ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik

Zakup pojazdu asenizacyjnego



Przedmiotem zamówienia jest dostawa 
specjalistycznego samochodu przeznaczonego do 
udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem 
kanałów o średnicy 50-800 mm, z możliwością 
jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika 
osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów 
wpustów ulicznych, mycia pomników przy użyciu 
pistoletu wodnego, usuwania wody z zalanych 
pomieszczeń oraz możliwością zamontowania 
pompy szlamowej. 

Zakup pojazdu asenizacyjnego



Zakup pojazdu asenizacyjnego

29.01.2019 r. WPWiK sp. z o.o. odebrał przedmiot zamówienia. 



W dniu 28.06.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana umowa w 
ramach Projektu na: Zadanie 7 – Inżynier Kontraktu, pomoc 
techniczna dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17 

Wykonawca: 
SAFEGE S.A.S, 15-27 Rue Du Port, 
Parc de l’lle, 92022 Nanterre, Francja. 
Oddział w Polsce: 
Al. Jerozolimskie 134, 
02-305 Warszawa.

Inżynier Kontraktu, pomoc techniczna



Planowana liczba nowych użytkowników 
sieci kanalizacyjnej ma wynieść 
3 351 mieszkańców.

Termin realizacji ostatniego ze wszystkich 
zadań został wyznaczony na 31.03.2021 r.



Uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Wadowice”

Koszt całkowity Projektu (brutto) 
32.889.350,65 zł

Koszt  całkowity Projektu (netto) 
26.914.333,87 zł

w tym:
Dotacja UE  (63,75 % z netto)

17.157.887,84 zł 
Pożyczka z NFOŚiGW (29,23 % z netto)

7.868.000,00 zł
Środki własne WPWiK

7.863.462,81 zł



Wartość Kontraktów

Nazwa Zadania Wartość 
brutto (zł)

Termin 
zakończenia

Zadanie 1

Uporządkowanie gospodarki w Gminie
Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i
Barwałd Dolny

23.468.937,45 30.11.2020 r.

Zadanie 2

Uporządkowanie gospodarki w Gminie
Wadowice rejon: miasta Wadowice,
ul. Gotowizna

1.416.590,20 31.05.2019 r.

Zadanie 3

Budowa sieci wodociągowej magistralnej w
Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki
– tory kolejowe w Kleczy Dolnej) – I etap, część
2

3.270.180,78 30.06.2019 r.

Zadanie 4

Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap I
(Modernizacja krat wstępnych na dopływie do
OŚ)

1.474.278,00 30.04.2019 r.

Zadanie 5 Zakup pojazdu asenizacyjnego 1.223.850,00 31.05.2019 r.

Zadanie 6 Działania informacyjno – promocyjne 53.997,00 31.12.2020 r.

Zadanie 7 Inżynier Kontraktu - pomoc techniczna 1.045.517,22 31.03.2021 r.



Pierwsze spotkania i konsultacje projektu



DZIĘKUJEMY

WADOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Młyńska 110
34-100 Wadowice
Tel.: 33 823–56–26 do 28
Tel./Fax: 33 823–46–38


