
Opis  projektu

Projekt Funduszu Spójności Unii Europejskiej p.n. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie
aglomeracji wadowickiej” nr 2004/PL/16/C/PE/026.

Komisja Europejska decyzją z dnia 16 grudnia 2004 roku zatwierdziła wniosek 
Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Wadowicach w 
sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu pn. “Gospodarka 
wodno – ściekowa na terenie aglomeracji Wadowickiej” 

Całkowita wartość Projektu wynosiła                                - 17 609 737,00 EUR

Udział Funduszu Spójności                                                 - 14 968 276,00 EUR

Udział Funduszu Spójności  zgodnie z Decyzją KE w %   - 85 %

Termin zakończenia realizacji Projektu 31.12.2010 r.

Zakres rzeczowy Projektu składał się z czterech zadań inwestycyjnych  i  obejmował: 

• System kanalizacji sanitarnej

a) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wadowicach 

Zadanie obejmowało rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wadowicach w
celu  przyjęcia  z  terenu  miasta  i  gminy  Wadowice  i  oczyszczenia  ścieków  zgodnie  z
dyrektywą  91/271/EEC.  Modernizacji  poddano  istniejącą  technologię  oczyszczania
ścieków,  ciąg  przeróbki  osadów  ,  urządzenia  automatyki  i  sterowanie  oczyszczalnią.
Docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków to 8600 m3/d (85 tys. RLM ).

Zadanie I - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wadowicach 

Ścieki komunalne z miasta i gminy Wadowice odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków
systemem  kanalizacji  zbiorczej.  Ogółem  długość  sieci  kanalizacyjnej(sanitarnej  i
ogólnospławnej)  wynosi  156,4  km  w  tym  134.6  km  kanalizacji  sanitarnej  i  21,8  km
kanalizacji ogólnospławnej ( 2010 r.). 
Zmodernizowana oczyszczalnia zapewnia przyjęcie i  oczyszczenie w wymaganym stopniu
ścieków bytowo-gospodarczych z terenu całej aglomeracji miejskiej. Ponadto, po rozbudowie
oczyszczalnia przyjmuje ścieki z okolicznych terenów nieskanalizowanych, grawitujących ku
niej, co nie byłoby możliwe dotychczas  bez dostosowania parametrów, wielkości obiektów i
urządzeń służących do oczyszczania ścieków oraz przetwarzania powstających w procesie
oczyszczania  odpadów.  Natomiast  ścieki  przemysłowe  wprowadzane  do  miejskiej  sieci
kanalizacyjnej i odprowadzane na  oczyszczalnię ścieków komunalnych stanowią ok.12% w
stosunku do ogólnej ilości ścieków oczyszczanych. Ścieki przemysłowe pochodzą głównie z
branż przemysłu spożywczego (mięsny, piekarniczo - cukierniczy) - zaliczane są do ścieków
biologicznie rozkładalnych oraz z przemysłu papierniczego. 
Przed  wprowadzaniem  do  kanalizacji  miejskiej  ścieki  przemysłowe  są  poddawane
wstępnemu podczyszczaniu  w miejscu ich wytwarzania oraz  są na bieżąco monitorowane.
Zakłady, które do kanalizacji odprowadzają w ściekach przemysłowych substancje zaliczane
do szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego posiadają aktualne pozwolenia wodno –
prawne.
Oczyszczalnia ścieków również jest dostosowana do przyjęcia nadmiaru wód deszczowych i
roztopowych.
W tym celu  został  zaadoptowany istniejący biooxyblok,  który pełni  funkcję     zbiornika
retencyjnego  wód  deszczowych.  W   „zewnętrznym  pierścieniu”  zbiornika  retencyjnego
gromadzone są ścieki deszczowe, roztopowe dopływające  z piaskownika pionowego, które w
okresie  zmniejszonych  dopływów  do  oczyszczalni  są  odprowadzane  do  ciągu
technologicznego oczyszczania  ścieków. W przypadku przepełnienia  zbiornika retencyjnego



nadmiar  ścieków  zostanie  odprowadzony  do  odpływu  z  oczyszczalni.  Objętość  czynna
„zewnętrznego pierścienia” zbiornika retencyjnego wynosi 4350 m3. 

Modernizacja  oczyszczalni  polegała  na  wprowadzeniu  nowej  technologii  oczyszczania
ścieków  z  usuwaniem  związków  biogennych  na  drodze  biologicznej  z  chemicznym
wspomaganiem usuwania fosforu,  stosowanym okresowo.  Cała modernizacja  i  rozbudowa
została zrealizowana na zajmowanej obecnie działce  w granicach istniejącego ogrodzenia. W
przyjętym  wariancie  oczyszczanie  ścieków  odbywa  się  w  2  ciągach  technologicznych
Zwiększa to niezawodność działania i zapobiega zanieczyszczeniu odbiornika w przypadku
awarii na jednym ciągu biologicznym.  Sposób wymieszania osadu czynnego ze ściekami w
komorach technologicznych odbywa się zgodnie z najnowszymi dostępnymi technologiami,
co pozwoliło na zminimalizowanie emisji aerozoli. Mieszanie osadu odbywa się mieszadłami
zatapialnymi, napowietrzanie za pomocą rusztu napowietrzającego drobnopęcherzykowego.

Odpady w postaci skratek i piasku są usuwane w sposób hermetyczny, pakowane w szczelne
pojemniki  i  sukcesywnie  wywożone  na  składowisko  odpadów  w  Choczni.  Odwadnianie
osadu odbywa się w zamkniętym budynku. Odwodniony osad jest  higienizowany wapnem
i  przekazywany  specjalistycznym  firmom  do  przyrodniczego  wykorzystania.
Modernizacja  oczyszczalni  to  wyposażenie  jej  w  automatyczny system monitoringu     i
sterowania. Nadzór nad pracą oczyszczalni  prowadzony jest z dyspozytorni głównej. Ścieki
oczyszczone są  odprowadzane kolektorem zrzutowym do rzeki Skawy.  

Przedsięwzięcie to chroni wody w rzece Skawie. Tym samym ma istotny wpływ na zdrowie 
człowieka, co jest zgodne z polityką ekologiczną Państwa oraz z Europejską Kartą 
Środowiska i Zdrowia, przyjętą na I Europejskiej Konferencji p.t.: „Środowisko i Zdrowie” 
we Frankfurcie n/Menem w 1989 roku. Odpowiada to również  jednemu z podstawowych 
celów strategicznych UE, stanowiącemu: „osiągnięcie takiej jakości środowiska, aby poziom 
jego zanieczyszczeń nie miał znaczącego wpływu na zdrowie człowieka”. Również 
konstytucja RP w art.68, ust. 4 zobowiązuje władze do zapobiegania negatywnym skutkom 
degradacji środowiska i jego ochrony. Wśród tych działań ochrona wód traktowana jest jako 
jedno z priorytetowych. 

b) Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej   

Inwestycja dotyczyła budowy sanitarnych kanałów grawitacyjnych i tłocznych o łącznej  długości
ok. 53 km i dwóch lokalnych przepompowni ścieków. Kanały zlokalizowane zostały w obszarach
dotychczas nie skanalizowanych na terenie trzech miejscowości położonych w granicach gminy
Wadowice:  Chocznia,  Jaroszowice,  Ponikiew oraz  prawobrzeżnej  dzielnicy miasta  Wadowice-
Zaskawie  a także w części Wadowic ograniczonej ulicami Sienkiewicza i Piłsudskiego oraz rzeką
Choczenką.  Dzięki inwestycji do sieci przyłączonych zostanie ok 6.400 mieszkańców.

Zadanie II - Rozbudową systemu kanalizacyjnego, 

to dostarczanie zwiększonej ilości ścieków do zmodernizowanej i rozbudowanej 
oczyszczalni. Jednocześnie zapobiega to dalszej degradacji środowiska, gdyż na 
przewidzianym do skanalizowania terenie brak było zorganizowanego systemu kanalizacji 
sanitarnej. W wielu  przypadkach ścieki z poszczególnych gospodarstw odprowadzane były 
wprost do występujących cieków wodnych. Stan taki powodował zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych, pogarszając stan sanitarny i ekologiczny środowiska. W tej sytuacji brak 
rozwiązania gospodarki ściekowej był czynnikiem hamującym rozwój turystyki i rekreacji. 
Dlatego też budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z pompownią 
transportującą ścieki do przewidzianej do rozbudowy i modernizacji oczyszczalni miejskiej 
przyczyniła się do odnowy wód rzeki Skawy. Bez tego systemu wszelkie wysiłki w kierunku 
poprawy stanu środowiska naturalnego nie mogłyby zakończyć się sukcesem. Ponadto, 
wybudowana sieć na terenie aglomeracji przyczyniła się do likwidacji setek szamb, których 



stan techniczny był wysoce niezadowalający i skutkował stałym zagrożeniem dla gleby i wód 
podziemnych.  

• System zaopatrzenia w wodę pitną

a) Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Wadowicach

Całość  inwestycji   obejmowała   teren   ZUW  w  Wadowicach.  Większość  zadań
modernizacyjnych polegała  na wymianie i  przebudowie istniejących urządzeń wewnątrz
istniejących  budowli  i  budynków,  zainstalowaniu  dwunastu  nowych  automatycznych
filtrów piaskowych wraz z pompownią. Modernizacji poddano    także ciąg osadowy wód
popłucznych, automatykę i kontrolę działania stacji oraz kotłownię. Realizacja inwestycji
miała na celu poprawę  jakości wody do picia dostarczanej odbiorcom  oraz zwiększenie
niezawodność dostaw. Docelowa ilość  uzdatnianej wody w Zakładzie   wynosi ok. 11000
m3/d.

Zadanie III - Modernizacja stacji wodociągowej 

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Wadowicach zakończyła się w końcu 2009 roku.
Od stycznia 2010 r. rozpoczął się okres wstępnej eksploatacji.

Podstawowe jednostkowe obiekty ZUW Wadowice są następujące:
o Ujęcie i pompownia wody surowej
o Transport wody i dawkowanie reagentów (koagulantu, podchlorynu sodowego,

pylistego węgla aktywnego i polielektrolitu)
o Flokulacja w wirowych komorach mieszania i sedymentacja w osadnikach
o Pompownia pośrednia oraz dawkowanie podchlorynu sodowego i koagulantu
o Filtry z ruchomym złożem Dynasand
o Dezynfekcja wody (lampą UV i dwutlenkiem chloru) i zbiornik wody czystej
o Pompownia wysokiego ciśnienia
o Zagospodarowanie odpadów

Woda  do  procesu  uzdatniania  jest  ujmowana  z  nurtu  rzeki  Skawy.  Woda  ta  przepływa
grawitacyjnie  z  ujęcia  brzegowego do studni  zbiorczej  poprzez  piaskownik i  sita.   Woda
surowa  podawana  jest  do  budynku  koagulacji  3  zatapialnymi  pompami.  W  procesie
uzdatniania wody stosowano przyjęte wstępnie reagenty, a ich dawki mieściły się w zakresie
ustalonym przy modernizacji. Dawki te były zmieniane w zależności od aktualnych potrzeb.
Dalej woda jest koagulowana w istniejących komorach wirowych i klarowana w osadnikach.
Z osadników woda pompowana jest w nowej pompowni pośredniej (3 pompy zatapialne) do
hali  filtrów.  W  nowo  wybudowanej  hali  zainstalowano  12  filtrów  automatycznych  z
ruchomym  złożem  piaskowym.  Woda  przefiltrowana  dezynfekowana  jest  istniejącym
wcześniej  systemem lampa  UV i  dawkowanie  dwutlenku  chloru,  a  następnie  zbierana  w
zbiorniku wody czystej. W pompowni II stopnia wymieniono pompy na nowe jednostki (5
sztuk), które charakteryzują się wysoką sprawnością. Osady pokoagulacyjne pompowane są 2
pompami zatapialnymi do osadnika wód popłucznych i osadów.  



b) Budowa nowych wodociągów

W ramach inwestycji wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości ok.
16  km  i  średnicach  od  DN60  do  DN150  oraz  cztery  stacje  hydroforowe  na  terenie
miejscowości Ponikiew , położonej w południowej części gminy Wadowice. W  wyniku
inwestycji   do  sieci  wodociągowej  zostanie   podłączonych  ok.1200  mieszkańców
dotychczas  pozbawionych  dostępu  do  sieci.   Zwiększono  również  bezpieczeństwo
pożarowe na tych terenach (dzięki sieci hydrantów). 

W wyniku realizacji projektu  zostały osiągnięte następujące cele:

1. zgodność z  Dyrektywą  Rady 98/83/WE , 80/778/EEC* w sprawie jakości   
     wody  przeznaczonej do  spożycia przez ludzi, 

           
2. zgodność  z Dyrektywą Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 
      ścieków  komunalnych, 

3. zgodność  z  Dyrektywą  Rady  75/440/EWG  w  sprawie  jakości  wód
powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej, 

4.   uzupełnienie niedoborów ilościowych i jakościowych wody do picia. 

 

fot.1 Oczyszczalnia ścieków
Kontrakt I 

 



fot.2  Przepompownia ścieków Wadowice-Zaskawie                 
                   Kontrakt II

fot.3  

Hydroforownia w Ponikwi  - H -2

                     Kontrakt III

 fot.4  Hala Filtrów na ZUW-ie
                   Kontrakt IV
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