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Planowany zakres uslug wodociqgowo_kanalizacyjnych
Przedsipbiorstwo wodoci4g6w i Kanalizacji
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- przepustowoSi

e max 4000 [m3ldoba]

- obciqsenie 32 000
[RLMI
- odbiornik ocryszczarni $ciek6w

- rzekaBukowina: zlewnia Lupawy.
- iloSi wytworzonych osad6w Sciekowych
[tsm/rok] 600.
- spos6b zagospodarowania osad6w:
rolnicze oraz podzalesienie i rekultywacjg.
Ocz.vszczalnia Sciek6w Sulecryno

- przepustowoS6

:

e max 770

[m3/doba],
- obciqpenie 9200
IRLMI
- od b iorni k oczy szczalni Sci ek6w _
rzeka Slupia

- iloSi wytworzonych osad6w $ciekowych
[tsrn/rok] 50
- spos6b zagospodarowania osad6w:
rolnicze i do rekultywacji grunt6w
rolnych i lesnych
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nastgpuje na podstawie norm
o
nowopowstaj qce pr lqcza wodoci
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w

zakresie racjonalizowania wprowa
dzaniasciek6w, dziaraniasp6rki
zmier zaiqdo:
- wykrycia istniej4cych podlqczeh
instalacji deszczowej na nieruchomosciach
do kana,zacji
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kanatizacii sanitarnej odpadk6w
statvch,

co

sanitarnej,

prryarynia sip do wystppowania jej

- staiej kontroli wierkosci ladunku
sciek6w przemysrowych, w tym gl6wnie
z ubojni,
wody opadowe
sq do kanarizacji

sanitarnej przez
.zrzucane
wykonanie nieregalnych
poata.r"n iz4azeh odwadniaj4cych wrascicieli ni
teren nierucho
sanitarnej' Powoduje to znac)ne
wziosty przeplywu sciekow v kanalizacii
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wiosennych roztop6w. i tym samym gwaltownym
zmianom ulega przeptyw sciek6w w oc4rszczalnt
sciek6w' co mocno zaburzaptg:.i tecinologiczrt,
ttrlk;
wa6 dziarania zmierzajqce do
ograniczenia' a docelowo wyeliminowania
{;qr"i"a.i.;
iego
n'otony*un.
bgdq
kontrole nieruchomosci i
.L.iut1irt1
weryfikacja istniej4cych prrylqczy kanalizicyjiy.fr.
Wy-tony,,ian. s4 takze kontrole wybranych
odcink6w kanalizacji przy uzyciu generatora
dim;, r.tor";.onJrn
J - - "-^) acznie wskazuj4 istniejqce wLqczenia
odwodnieri
nieruchomoSci do i<anali-zacji

w

sanitarnej.

celu ograniczenia zrzutu odpadk6w statych przez
wlascicieli.nieruchomosci podl4czonych
do
kanalizacji sanitarnej, przeprowadiane s4 akcje
edukacyjne i-u,;*luauriajqce, np. uiotki
edukacyjne,
kt6ra sq rozprowadzone wsr6d odbiorc6w uslug.kanali^yiny"i.
w.porozumieniu z dyrekcjami szk6l
prowadzone s4akcje edukacyjne w szkoiach
w k"olelno tti"i"i6*unych miejscowosciach.
Nastppuje takze ograniczenie zrzut|w ponadnormatywnie
obci4zonych sciek6w przemyslowych do
kanalizacii sanitarnej,
powoduje zaki6cani" pro.".u t..tnoiogirlnego
.co
reaktoiJ* uiorogi cznych
oczyszczalni otaz wplywa na znaczny wzrost
koszt6w runtclonow ania oczyszczalni w
zakresie
nvigkszonego zu2ycia energii elektrycznej,
wzrostu ilosci reagent6w chemi cznych zuirywanych
-ffirpodarowania
w
orM wzrost koszt6w wywozu osadu" nadmiernego
ao

iiffi::-i:thnologicznym

Naklady inwesfycyjne w poszczeg6tnych latach
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Sposoby finansowania planowanych inwesfycji

7/ planowane sq zadania inwestycyjne w zakresie
modernizacji wybranych odcink6w
kt6re s4 naibardziei awaryjne ot- budo*u nowych
planowana

,i.Y
tak.e

odcink6w silci.
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Realizacja tych zadah bgdzie jednak uzaleznionaod
mozliwosci pozyskania korzystnych i bezzwrotnych
finansowych z funduszy zewnptrznych, zwlaszcza
ffiycrr z perspektywy programowej 2014-

ilrtu*

Planowane inwestycje
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zakresie rozwoju urzqdzeri wodoci4gowych przewiduje
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obszar6w

natomiast
zanesie urzqdzeh
cyjny Infrastruktura i Srodowisko.

Zakladany udzial do

75% dotacji. Pozos
dofinansowania nis
Gospodarki
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nej nowych klient6w_dostawc6w Sciek6w.
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do realizacii sq takze inne zadania, kt6rych finansowani
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przewidziane jest ze srodk6w
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