
UCHWAŁA NR XLII/458/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. 

z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2022 – 2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372), w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gogolinie w latach 2022-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XIX/173/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gogolinie w latach 2020 – 2024, w zakresie obejmującym ustalenia Planu w latach 2022-2024. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/458/2021 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 27 października 2021 r. 

Rozdział 1. 
Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

1. Systemy zaopatrzenia w wodę 

Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gogolin uwarunkowane jest lokalizacją posiadanych ujęć podziemnych 
i realizowane jest poprzez cztery niezależne (niepołączone) systemy zaopatrzenia w wodę. Każdy z nich składa się 
z niezależnych źródeł wody, która następnie dostarczana jest, poprzez sieć wodociągową na przynależną część 
obszaru gminy Gogolin. 

1) System zaopatrzenia w wodę – Gogolin 

W skład systemu wchodzą miejscowości: 

a) Gogolin; 

b) Górażdże; 

c) Chorula; 

d) Malnia; 

e) Obrowiec. 

Woda pobierana z ujęć za pomocą układu sieci wodociągowej rozprowadzana jest do około 9050 mieszkańców 
i innych odbiorców w 5 miejscowościach. 

System zaopatrzenia w wodę posiada dwa źródła wody pitnej: 

a) Źródło Górażdże, będące podstawowym źródłem pozyskiwania wody. W jego skład wchodzą dwa ujęcia: 

- Nr St2 oraz Nr St8 powiązane hydrologicznie studnie (otwory zastępcze) głębinowe, o wydajności Qhmax=50 
m3/h (Qdmax=1200 m3/d) oraz Qhmax=30 m3/h (Qdmax=720 m3/d) zlokalizowane w miejscowości Górażdże, 
dzierżawione przez Spółkę od Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. w Tarnowie Opolskim; 

- Nr 1P, zmodernizowana po 3 letnim wyłączeniu z eksploatacji, o wydajności Qhmax=100 m3/h (Qdmax=2400 
m3/d), zlokalizowana w miejscowości Górażdże. Studnia jest własnością Spółki. 

b) Źródło Gogolin, w skład którego wchodzą ujęcia: 

- Nr St1 oraz Nr St3 powiązane hydrologicznie studnie (otwory zastępcze) głębinowe o wydajności 
rzeczywistej Qhmax=34 m3/h (Qdmax=816 m3/d) wraz ze Stacją Uzdatnia Wody i zbiornikiem retencyjnym 
o pojemności V=670 m3 o wydajności Qhmax=130 m3/h. Qdmax limituje wielkość zbiornika oraz ujęcia 
zlokalizowanego w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej; 

- Nr St5 studnia o wydajności rzeczywistej Qhmax=15 m3/h (Qdmax=360 m3/d) zlokalizowana w Gogolinie przy 
ul. Strzeleckiej, warunkowo dopuszczona do eksploatacji z powodu przekroczeń stężeń żelaza (Fe) i manganu 
(Mn); 

- Nr St4 studnia o wydajności rzeczywistej Qhmax=35 m3/h (Qdmax=840 m3/d), wyłączona z eksploatacji ze 
względu na znaczne przekroczenie zawartości manganu (Mn). Studnia należy do Spółki, jest zlokalizowana 
w Gogolinie przy ul. Powstańców. Po uzbrojeniu studnia może być okresowo eksploatowana. 

Ogólny stan techniczny systemu można ocenić jako dostateczny. 

Na skutek naturalnych procesów starzenia podczas eksploatacji ujęcia (ppkt b tiret pierwsze) studnie 
głębinowe (St Nr 1, wykonana w 1958 roku; St Nr 3, wykonana w 1971 roku), tracą systematycznie 
wydajności, wymagają przeprowadzenia regeneracji. Ujęcia podziemne oraz Stacja Uzdatniania wymagają 
przeprowadzenia prac modernizacyjnych w zakresie zabudowy instalacji kontroli bakteriologicznej, 
usprawnienia systemu nadzoru nad procesami technologicznymi oraz synchronizacji ze zmieniającym się 
zapotrzebowaniem eksploatowanej sieci wodociągowej w celu ujednolicenia i ustabilizowania ciśnień 
i przepływów w sieci. Ze względu na wysokie nakłady na odtworzenie zdolności produkcyjnej proponuje się 
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eksploatować obiekt do czasu uzbrojenia ujęcia (ppkt a, tiret drugie) w odpowiednie podłączenie do sieci 
Ø160 mm w drodze powiatowej 1832, zbiornik retencyjny o V = 2 000 m3 – 2 500 m3 wraz z pompownią 
drugiego stopnia, II0. 

Ujęcia opisane w ppkt. a) wymagają wyposażenia w wysokiej niezawodności instalacje do dezynfekcji wody 
z monitoringiem on-line, ponieważ w wodzie warstwy wodonośnej występują bakterie grupy „coli” i podobne 
w zmiennych stężeniach. W pozostałych ujęciach sytuacja mikrobiologiczna jest podobna. 

Sieć wodociągowa wykonana jest z rur żeliwnych, azbestocementowych oraz PE i PVC. W celu usprawnienia 
prac awaryjnych, zminimalizowania utrudnień związanych z ich występowaniem, ograniczenia wielkości 
wyłączanych obszarów sieci na czas naprawy, ograniczenia strat wody i obniżenia kosztów eksploatacyjnych, 
sieć wodociągowa wymaga dozbrojenia w niektórych newralgicznych miejscach, tzw. „węzłach”, w zasuwy 
pozwalające na sprawne zamykanie i przełączanie poszczególnych obszarów zasilania. 

Niezbędne jest również wykonanie systemu monitoringu podstawowych parametrów sieci wodociągowej 
(ciśnienie, przepływ) w miarodajnych jej punktach (od 1 do 3 punktów) wraz z transmisją tych danych do 
Centralnej Sterowni. 

Wymagana jest rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie Gogolin-Kolonia, gdzie mieszkańcy jeszcze 
korzystają z własnych ujęć wody, która niejednokrotnie nie spełnia warunków określonych rozporządzeniem 
ministra zdrowia, dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

2) System zaopatrzenia w wodę – Kamień Śląski 

W skład systemu wchodzą miejscowości: 

a) Kamień Śląski; 

b) Kamionek. 

Zaopatrywane są z jednego źródła wody pitnej Stacji Uzdatniania Wody w Kamieniu Śląskim. 

W jego skład wchodzi ujęcie wody o wydajności Qdmax=540 m3/d: 

- Nr St1 powiązana hydrologicznie z Nr St3 studnia głębinowa o wydajności rzeczywistej Qhmax=23 m3/h 
zlokalizowana na terenie stacji wodociągowej przy ul. Mickiewicza, studnia jest własnością Spółki; 

- Nr St3 powiązana hydrologicznie z Nr St1 studnia głębinowa o wydajności rzeczywistej Qhmax=37 m3/h, 
zlokalizowana na terenie prywatnej, dzierżawionej posesji przy ul. Powstańców, studnia jest własnością 
Spółki. 

Poprzez Stację Uzdatniania Wody oraz układ sieci wodociągowej, zaopatrują w wodę około 1.980 
mieszkańców z obszaru miejscowości Kamień Śląski oraz Kamionek. Studnia artezyjska zlokalizowana na 
ternie szkoły utraciła swoje właściwości w roku 2012 i należy ją zlikwidować. 

Ogólny stan techniczny systemu można ocenić jako dobry. Ujęcia podziemne oraz Stacja Uzdatniania 
wymagają przeprowadzenia prac modernizacyjnych w zakresie zabudowy instalacji do dezynfekcji, systemu 
sterowania i nadzoru one line nad procesami technologicznymi, ich transmisją do Centralnej Sterowni oraz 
synchronizacji ze zmieniającym się zapotrzebowaniem eksploatowanej sieci wodociągowej w celu 
ujednolicenia i ustabilizowania ciśnień i przepływów w sieci. 

Sieć wodociągowa Systemu to rurociągi żeliwne oraz PVC i PE. W celu usprawnienia prac awaryjnych, 
zminimalizowania utrudnień związanych z ich występowaniem, ograniczenia wielkości wyłączanych 
obszarów sieci na czas naprawy, ograniczenia strat wody i obniżenia kosztów eksploatacyjnych, sieć 
wodociągowa wymaga dozbrojenia w niektórych newralgicznych miejscach, tzw. „węzłach”, w zasuwy 
pozwalające na sprawne zamykanie i przełączanie poszczególnych obszarów zasilania. 

Dodatkowo nowych inwestycji wymagają powstające jednostki osadnicze oraz obszary zabudowy przy ulicy 
Klasztornej w miejscowości Kamień Śląski. 

3) System zaopatrzenia w wodę – Dalnia 

W skład systemu wchodzą miejscowości: 

a) Dąbrówka; 

b) Zakrzów wraz z przysiółkiem Dalnia. 
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Zaopatrywane są one z jednego źródła wody pitnej Nr St1 o wydajności Qhmax=15 m3/h (Qdmax=196 m3/d) 
zlokalizowanej na terenie stacji wodociągowej. 

Studnia ta jest własnością Spółki i poprzez Stację Uzdatniania Wody oraz układ sieci wodociągowej, zaopatruje 
w wodę około 620 mieszkańców z obszaru miejscowości Dąbrówka oraz Zakrzów. 

Ogólny stan techniczny Systemu można ocenić, z uwagi na wysoką, na granicy dopuszczalnej normy, zawartość 
azotanów (NO3) w warstwie wodonośnej, jako mniej niż dostateczny. Brak jest ekonomicznie akceptowalnych 
rozwiązań technicznych w tym zakresie. Dodatkowo stan techniczny urządzeń i wyposażenia SUW z powodu 
ich zużycia wymaga znacznych nakładów na modernizację. 

Ujęcie podziemne oraz Stacja Uzdatniania Wody, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo terenów rolniczych 
intensywnie nawożonych, łatwym i szybkim migrowaniem zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej nie zostało 
ujęte w planach modernizacyjnych i jest przeznaczone do likwidacji. 

W ramach Planu Rozwoju i Modernizacji, przy realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Dąbrówka, Zakrzów, planuje się podłączenie tego Systemu z Systemem Zaopatrzenia w Wodę do Systemu 
Zaopatrzenia w Wodę Gogolin. Ujęcie ze studnią głębinową St1 przeznaczone będzie w przyszłości jako źródło 
zapasowe, nie planuje się jego modernizacji. 

Sieć wodociągowa Systemu Dalnia to rurociągi żeliwne oraz PVC i PE. W celu zmiany lokalizacji niektórych 
odcinków sieci wodociągowej zbudowanych na terenach prywatnych nieruchomości, niezbędna jest rozbudowa 
sieci wodociągowej w ulicy Leśnej. Połączenie z Systemem Zaopatrzenia w Wodę Gogolin wymaga budowy 
sieci wodociągowej tranzytowej długości około dwóch km, łączącej oba Systemy. 

4) System zaopatrzenia w wodę – Odrowąż 

Zaopatrywany z sieci wodociągowej gminy Krapkowice, których właścicielem są Wodociągi i Kanalizacja 
Krapkowice Sp. z o.o. 

W skład Systemu wchodzi sieć wodociągowa zlokalizowana w obszarze miejscowości Odrowąż zaopatrująca 
570 mieszkańców. Stan techniczny sieci wodociągowej wykonanej z rur PVC oraz PE określany jest jako dobry. 
Wymagana rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej, Polnej. Nowych inwestycji wymagają powstające 
jednostki osadnicze oraz nowe obszary urbanistyczne zlokalizowane w rozwidleniu ulic Wiejskiej oraz Szkolnej. 

2. Systemy odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych 

Odbiór i transport ścieków z terenu gminy Gogolin uwarunkowany jest ukształtowaniem terenu i realizowane jest 
za pomocą kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej ze strefowymi oraz przydomowymi przepompowniami ścieków. 
Ścieki z terenu gminy Gogolin odprowadzane są do: 

a) Zlewnia Oczyszczalni Ścieków „Chorula”; 

b) Zlewnia Oczyszczalni Ścieków Biokrap Spółka z o. o.; 

c) Zlewnia Oczyszczalni Ścieków Zakrzów. 

1) Zlewnia ścieków komunalnych oczyszczalni ścieków Chorula 

W skład systemu wchodzą miejscowości: Gogolin, Górażdże, Malnia, Chorula, Kamień Śląski oraz Kamionek. 

Układu kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 
w miejscowości Chorula. Układ kanalizacji grawitacyjnej stanowią rury betonowe oraz PVC. Układ kanalizacji 
ciśnieniowej składa się z rurociągów tłocznych wykonanych z rur stalowych, z rur PE oraz przydomowych 
i strefowych przepompowni ścieków. 

System jest wyposażony w pompownie strefowe, których łączna ilość wynosi 44 sztuki. 

Wydajności głównych pompowni strefowych wynoszą: 

a) 3 127 m3/d (Dworcowa Górażdże); 

b) 1 789 m3/d (Przyjaciół Schongau Gogolin); 

c) 1 444 m3/d (Plac Wiejski, Chorula). 

38 sztuk przepompowni przydomowych jest zainstalowanych w Zlewni Oczyszczalni Ścieków „Chorula”. 

Ogólny stan techniczny systemu, za wyjątkiem miejscowości Górażdże, jest dobry. 
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Wymiany wymagają grawitacyjne, betonowe odcinki kanalizacji sanitarnej oraz stalowe rurociągi tłoczne 
w miejscowości Górażdże oraz odcinki tranzytowe Górażdże–Chorula. Przepompownie strefowe, w celu 
polepszenia parametrów energetycznych oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych wymagają przeprowadzenia 
modernizacji w zakresie systemów zasilająco-sterowniczych oraz monitoringu. Całkowitej przebudowy 
wymagają przepompownie ścieków P1 przy osiedlu Fabryczna oraz P2 przy ul. Dworcowej w miejscowości 
Górażdże. 

Przepompownia P2 Dworcowa Górażdże jest strategiczną przepompownią przez, którą przepływają ścieki 
z całego obszaru gminy za wyjątkiem miejscowości Malnia i Chorula. Istniejąca kanalizacja sanitarna, w wyniku 
powstawania nowych obszarów urbanistycznych wymaga rozbudowy w miarę potrzeb. 

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z terenu prawie całej gminy Gogolin głównym kolektorem grawitacyjnym, na 
końcu którego jest zlokalizowana pompownia główna. Zadaniem pompowni głównej jest podniesienie ścieków 
na rzedną sitopiaskownika. Od sitopiaskownika do wylotu ścieków oczyszczonych do Odry przepływ odbywa 
się grawitacyjnie nawet w przypadku stanów powodziowych Odry, rzędna ta uwzględnia również wysokie stany 
powodziowe (woda 500 letnia). 

Układ technologiczny oczyszczalni składa się z : 

a) Pompowni głównej; 

b) Sitopiaskownika; 

c) Trzyfazowego reaktora biologicznego; 

d) Osadników wtórnych; 

e) Komory pomiarowej, 

f) Wylotu ścieków oczyszczonych do Odry. 

Układ technologiczny gospodarki osadowej składa się z: 

a) Tlenowej Komory Stabilizacji Osadu; 

b) Prasy taśmowej odwadniania osadu nadmiernego; 

c) Poletek osadowych służących do tymczasowego magazynowania odwodnionego osadu do czasu jego 
utylizacji. 

Ze względu na zawyżoną zawartość metali, głównie miedzi, odwodniony osad nie nadaje się do rolniczego 
wykorzystania. 

Obecny stan techniczny oczyszczalni jest niezadowalający, ponieważ jest w około 46% przeciążona i nie posiada 
części zwanej gospodarką osadową (jedynie tymczasową instalację do odwadniania osadu nadmiernego). 

Wielkości ładunku to: 

7 500 RLM - projektowe obciążenie ładunkiem,  

8 008,5 RLM - rzeczywiste obciążenie ładunkiem  

9 019 RLM - wielkość Aglomeracji Gogolin według Uchwały nr XXX/328/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gogolin wymaga dostosowania 
Oczyszczalni do:  

a) Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku; 

b) Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

c) Przepisów gospodarki osadami ściekowymi. 

2) Zlewnia ścieków komunalnych Biokrap spółka z o.o. 

W skład systemu wchodzi miejscowość Odrowąż. 

System jest wyposażony w pompownie strefowe, których łączna ilość wynosi: 1. Ilość przepompowni 
przydomowych wynosi: 8. 

Za pomocą układu grawitacyjno-ciśnieniowego ścieki odprowadzane są, poprzez system kanalizacyjny Wodociągi 
i Kanalizacja Krapkowice spółka z o. o. do oczyszczalni ścieków „Biokrap” spółka z o. o. w miejscowości 
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Krapkowice. Układ kanalizacji grawitacyjnej stanowią rury kamionkowe oraz PVC. Układ kanalizacji ciśnieniowej 
składa się z przydomowych oraz strefowych przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi z PE. 

Stan techniczny systemu można określić jako dobry. W celu usprawnienia czynności eksploatacyjnych 
i zminimalizowania uciążliwości dla mieszkańców przepompownia strefowa wymaga modernizacji w zakresie 
monitoringu parametrów i stanów pracy przepompowni. Nowo powstające obszary urbanistyczne wymagają 
rozbudowy kanalizacji sanitarnej. 

3) Zlewnia ścieków komunalnych Oczyszczalnia Ścieków Zakrzów 

W skład systemu wchodzi wyłącznie część miejscowości Zakrzów. 

Budynki wielorodzinne (budynki byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego) posiadają system kanalizacyjny 
w ulicy Leśnej oraz ulicy Stawowej. Mała oczyszczalnia biologiczna (rów cyrkulacyjny) stanowi pozostałość po 
zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Zakrzowie. 

Stan techniczny obiektu jest zły a zastosowana technologia i urządzenia jest przestarzała. 

Istniejący system oczyszczania ścieków nie zapewniał utrzymania obowiązujących na podstawie pozwolenia 
wodnoprawnego parametrów przewidzianych dla ścieków oczyszczonych konieczne były działania naprawcze na 
czas do wybudowania kanalizacji sanitarnej i połączenia jej z Oczyszczalnią Chorula. Tymczasowa modernizacja 
układu technologicznego polegała na: 

a) Wykonaniu pompowni; 

b) Przystosowaniu istniejącej komory pompowni do pracy jako reaktor biologiczny; 

c) Wykonaniu instalacji napowietrzającej; 

d) Uruchomieniu dmuchawy; 

e) Adaptacji rowu biologicznego reaktora do funkcji osadnika wtórnego. 

Przeprowadzone zmiany pozwoliły na polepszenie parametrów oczyszczonych ścieków w zakresie wskaźników: 
BZT5 i Zawiesiny, niewystarczająca jest jeszcze redukcja wskaźnika CHZT. Oczyszczalnia ścieków posiada 
ważne do dnia 17 sierpnia 2021 roku pozwolenie wodnoprawne. 

Rozdział 2. 
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach 

1. Rozwój i modernizacja w zakresie urządzeń wodociągowych 

W zakresie urządzeń wodociągowych plan zakłada modernizację sieci wodociągowej w obszarach zasilania 
poszczególnych źródeł produkcji wody. 

1) System zaopatrzenia w wodę 

Lp. Rodzaj modernizacji – 
Położenie Wymiar Termin   

1. Budowa sieci wodociągowej – 
Gogolin ul. Jasna 300 mb 2022–2023   

2. Budowa wodociągu łączącego 
ujęcie 1P z istniejącą siecią 
tranzytową Górażdże 

630 mb 2022–2024 
  

3. Budowa sieci wodociągowej 
Kamionek ul. Kopernika  450 mb 2022–2024   

4. Budowa sieci wodociągowej 
Kamień Śl. ul. Krótka 80 mb 2022–2024   

5. Budowa sieci wodociągowej 
Kamień Śl. ul. Klasztorna 150 mb 2023–2024   

6. Budowa sieci wodociągowej 
Gogolin           
ul. Wierzbowa / Norwida 

290 mb 2024   

7. Budowa sieci wodociągowej 
Malnia ul. Powstańców 

320 mb 2022   
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Śląskich  
8. Budowa sieci wodociągowej – 

Gogolin ul. Akacjowa 
850 mb 2022–2023   

2. Rozwój i modernizacja w zakresie urządzeń kanalizacyjnych 

W zakresie urządzeń kanalizacyjnych plan zakłada modernizację kanalizacji sanitarnej w poszczególnych 
systemach odprowadzania ścieków komunalnych, w powiązaniu z wydzielonymi systemami zaopatrzenia w wodę. 

1) System odprowadzania ścieków komunalnych  

Lp. Nazwa zadania – Położenie Wymiar Termin 
1. Remont kolektora kanalizacji tłocznej na odcinku 

Górażdże – Chorula I etap; dokumentacja projektowa 2 250 mb  2022–2024 

2. Remont przepompowni ścieków P1 w miejscowości 
Górażdże 1 szt. 2022–2024 

3. Budowa suszarni osadów po ściekowych 
oczyszczalni Ścieków w Choruli 1 szt. 2022–2024 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Obrowiec  8150 mb  2022–2023 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej Kamionek ul. 
Kopernika 450 mb 2022–2024 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej Kamień Śl. ul. Krótka 80 mb 2022–2024 
7. Budowa kanalizacji sanitarnej Kamień Śl. ul. 

Klasztorna 150 mb 2022–2024 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej Gogolin ul. 
Wierzbowa / Norwida 230 mb 2024 

9. Budowa kanalizacji sanitarnej Malnia ul. 
Powstańców Śląskich 320 mb 2022 

10. Budowa kanalizacji sanitarnej Gogolin ul. Akacjowa 850 mb 2022 

Rozdział 3. 
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków 

Ujęte w części opisowej rozdziału pierwszego potrzeby modernizacyjne posiadanej infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej oraz przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne ujęte w rozdziale drugim planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024 przyczynią się do 
polepszenia możliwości zaopatrzenia w wodę oraz wpłyną dodatnio na stan środowiska na terenie gminy. 

Dozbrojenie i wymiana zasuw w węzłach oraz w newralgicznych odcinkach sieci wodociągowej  pozwali na 
sprawne odłączanie poszczególnych odcinków sieci, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacyjnych 
oraz ograniczenia do minimum uciążliwości dla odbiorców usług usuwania awarii. Przedsięwzięcia racjonalizujące 
zużycie wody to modernizacja automatyki i sterowania SUW Gogolin i Kamień Śląski, dozbrojenie, wymiana 
zasuw w węzłach oraz głównych odcinkach sieci oraz wykonanie II etapu systemu odczytu wodomierzowych on-
line. Prace te wpłyną na skrócenie czasu usuwania awarii wodociągowych i zmniejszą ilość wody traconej 
w wyniku awarii. Modernizacje stacji uzdatniania pozwolą na dostosowanie produkcji wody do rzeczywistego 
zapotrzebowania odbiorców. W zakresie kanalizacji sanitarnej, budowa i wymiana nowych odcinków 
kanalizacyjnych pozwoli na likwidację nieszczelnych szamb i zbiorników bezodpływowych gromadzących 
nieczystości płynne. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków to między innymi: 

a) budowa suszarni solarnej osadów po ściekowych w oczyszczalni ścieków w Choruli; 

b) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec. 

1) Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody 

Lp. Nazwa zadania – Położenie Wymiar Termin 
1. Wymiana zasuw w głównych węzłach sieci 

wodociągowej aglomeracji Gogolin 20 szt. 2022 – 2024 

2. Inwentaryzacja i modernizacja hydrantów 10 szt. 2022- 2024 

2) Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków 
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Lp. Nazwa zadania – Położenie Wymiar Termin 
1. Modernizacja gospodarki osadowej Oczyszczalni 

Ścieków w Choruli, budowa suszarni 1 szt. 2022– 2024 

2. Modernizacja przepompowni Górażdże stadion 
piłkarski 1 szt. 2022 

Rozdział 4. 
Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 

Nakłady inwestycyjne zostały określone na podstawie szacunkowych kosztów, rozeznania rynku lokalnego. 

1) Nakłady inwestycyjne na modernizację i rozwój urządzeń wodociągowych PLN – wg tabeli w rozdziale 2, 
ust. 1 pkt 1 

Lp. Wyszczególnienie Nakład inwestycyjny Uwagi 
1. Budowa sieci wodociągowej – Gogolin ul. Jasna 115 000 zł szacunek 
2. Budowa wodociągu łączącego ujęcie 1P z istniejącą 

siecią tranzytową Górażdże 1 200 000 zł szacunek 

3. Budowa sieci wodociągowej Kamionek ul. 
Kopernika 170 000 zł szacunek 

4. Budowa sieci wodociągowej Kamień Śl. ul. Krótka 30 000 zł szacunek 
5. Budowa sieci wodociągowej Kamień Śl. ul. 

Klasztorna 57 000 zł szacunek 

6. Budowa sieci wodociągowej Gogolin ul. 
Wierzbowa/Norwida 

114 000 zł szacunek 

7. Budowa sieci wodociągowej Malnia ul. 
Powstańców Śląskich 

122 000 zł szacunek 

8. Budowa sieci wodociągowej – Gogolin ul. 
Akacjowa 

330 000 zł szacunek 

 Razem: 2 138 000 zł szacunek 

2) Nakłady inwestycyjne na modernizację i rozwój urządzeń wodociągowych w poszczególnych latach – PLN 
(współczynnik wzrostu na lata 2021-2024 - 8,46%) 

Lp. 
Suma nakładów z 
uwzględnieniem wzrostu cen 
usług  

Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

1. 2 318 874,80 zł 579 718,70 zł 579718,70 zł 1 159 437,40 zł 

3) Nakłady inwestycyjne na modernizację i rozwój urządzeń kanalizacyjnych w PLN – wg tabeli w rozdziale 
2, ust. 2 pkt 1 i 2 

Lp. Wyszczególnienie Nakład inwestycyjny Uwagi 

1. 
Remont kolektora kanalizacji tłocznej na odcinku 
Górażdże – Chorula I etap; dokumentacja 
projektowa 

90 000 zł szacunek 

2. Remont przepompowni ścieków P1 w 
miejscowości Górażdże 600 000 zł szacunek 

3. Budowa suszarni osadów po ściekowych 
oczyszczalni Ścieków w Choruli 300 000 zł szacunek 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Obrowiec 8 6000 00 zł szacunek 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej Kamionek ul. 
Kopernika 195 000 zł szacunek 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej Kamień Śl. ul. 
Krótka 34 000 zł szacunek 

7. Budowa kanalizacji sanitarnej Kamień Śl. ul. 
Klasztorna 65 000 zł szacunek 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej Gogolin ul. 
Wierzbowa / Norwida 100 000 zł szacunek 

9. Budowa kanalizacji sanitarnej Malnia ul. 137 000 zł szacunek 
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Powstańców Śląskich 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej Gogolin ul. 

Akacjowa 410 000 zł szacunek 

Razem 10 531 000 zł  

4) Nakłady inwestycyjne na modernizację i rozwój urządzeń kanalizacyjnych w poszczególnych latach – 
PLN (współczynnik wzrostu na lata 2021-2024 - 8,46%) 

Lp. 
Suma nakładów z 
uwzględnieniem wzrostu cen 
usług  

Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

1. 11 421 922,60 zł 6 853 153,56 zł 2 284 384,52zł 2 284 384,52zł 

5) Nakłady inwestycyjne na modernizację i rozwój urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; pozostałe 
inwestycje w PLN – wg tabeli w rozdziale 3, pkt 1 

Lp. Wyszczególnienie Nakład inwestycyjny Uwagi 
1. Wymiana zasuw w głównych węzłach sieci 

wodociągowej aglomeracji Gogolin 105 000 zł szacunek 

2. Inwentaryzacja i modernizacja hydrantów 200 000 zł szacunek 
3. Modernizacja gospodarki osadowej Oczyszczalni 

Ścieków w Choruli, budowa suszarni 450 000 zł szacunek 

4. Modernizacja przepompowni Górażdże stadion 
piłkarski 

80 000 zł szacunek 

Razem 835 000 zł  

6) Nakłady inwestycyjne na modernizację i rozwój urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; pozostałe 
inwestycje, w poszczególnych latach –PLN (współczynnik wzrostu na lata 2021-2024 - 8,46%) 

Lp. 
Suma nakładów z 
uwzględnieniem wzrostu cen 
usług  

Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

1. 905 641,00 zł 498 102,55 zł 203 769,225 zł 203 769,225 zł 

7) Nakłady inwestycyjne na modernizację i rozwój urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ogółem – 
PLN 

Lp. 
Suma nakładów z 
uwzględnieniem wzrostu cen 
usług  

Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

1. 14 646 438,40 zł 7 930 974,81 zł 3 067 872,445 zł 3 647 591,145 zł 

Rozdział 5. 
Sposoby finansowania planowanych inwestycji 

Środki własne wysokości 
amortyzacji w latach 2022 
– 2024  

Środki własne – nakłady 
roczne 

Środki zewnętrzne:  
Dokapitalizowanie Spółki, 
Dotacje z funduszy 
unijnych, Pożyczki i 
kredyty 

Środki zewnętrzne – 
nakłady roczne 

3 661 609,60 zł 732 321,92 zł 10 252 506,88 zł - 
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