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I. Informacja ogólna.

Informacja o planie wieloletnim.

Zgodnie z “Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”
,  art.  21  Ustawy,  Gminny Zakład  Komunalny  w Pawłowicach  ma  obowiązek  opracować
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w jego posiadaniu.

Plany muszą być zgodne z  kierunkami rozwoju gminy określonymi w miejscowym planie
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  strategią  rozwoju  gminy,  a  w  szczególności  z
programem  funkcjonowania  Gminy  Pawłowice  do  roku  2007  przyjętym  uchwałą  Nr
VII/86/2003 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 29.05.2003r z późniejszymi zmianami.

Informacja ogólna o Zakładzie.

Adres jednostki: 43 – 250 Pawłowice
                           ul. Adama Mickiewicza 28A

Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacyjny Regon: 276483533 
Zakład posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 638-16-12-831

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Pawłowicach jest:  
- zaopatrzenie ludności, przemysłu w wodę oraz odprowadzenie ścieków,
- eksploatacja, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych,
-  opracowanie  programów  rozbudowy,  modernizacji  urządzeń  i  sieci  wodociągowo  –
kanalizacyjnej,
- nadzór, kontrola nad jakością odprowadzanych ścieków, zgodnie z pozwoleniami wodno –
prawnymi i umowami w tym zakresie.
-  wydawanie  ogólnych  i  technicznych  warunków  podłączeń  do  sieci  wodociągowo  –
kanalizacyjnej,
- przyjmowanie do eksploatacji, na majątek sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych,
realizowanych  w  procesach  inwestycyjnych  przez  inwestorów  zastępczych  lub  innych
działających na terenie działalności zakładu,
- oczyszczanie ścieków, utylizacja i zagospodarowanie osadów, w tym osadów pościekowych,
-  wykonywanie  usług  dla  ludności  w  zakresie  przyłączy  do  sieci  wodociągowo  –
kanalizacyjnej.
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Obszarem działalności zakładu jest Gmina Pawłowice.                                    

Podstawowymi źródłami przychodu zakładu są: 

- sprzedaż wody,
- usługi kanalizacyjne.

Gminny Zakład Komunalny w Pawłowicach jest zakładem budżetowym. 

Kierownikiem Zakładu jest mgr Jan Zawada.

 Zakład posiada cztery działy:                                                                        

- Finansowo – Kadrowy i Administracyjny,
- Remontowo – Budowlany i Mieszkaniowy,
- Drogowy,
- Wodno – Kanalizacyjny.

Gminny Zakład Komunalny działa na rynku ograniczonym terytorialnie, którym jest Gmina
Pawłowice. Obecna wielkość majątku w sieci  wodociągowej to 200,7 km rurociągów, zaś
sieci kanalizacji sanitarnej to 69,9 km kanalizacji i rurociągów tłocznych. 

Na obszarze swego działania Zakład posiada konkurencję,  którą można podzielić na dwie
grupy:

1. Konkurencja na rynku zewnętrznym

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  Żory - działająca na terenie gminy
Żory,

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju - działająca na terenie
miasta i gminy Jastrzębie Zdrój,

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice – dostawca hurtowy wody pitnej na
terenie województwa śląskiego.
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Konkurenci na rynku wewnętrznym

“Wod – Kan Pawłowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Pawłowicach ul. Mickiewicza 31,

Zakład  Instalacji  Sanitarnych  CO  i  Murarstwa  F.  Bandura  z  siedzibą  w  Pawłowicach
ul. K. Miarki 16

Przedsiębiorstwo  Usług,  Handlu  i  Produkcji  „HEKTOBLOK”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą
w Krzyżowicach ul. Zwycięstwa 2A

Oceniając sprzedaż wody oraz ilość oczyszczonych ścieków, zgodnie z załączoną tabelą nr 1
i  wykresem nr  1,  zauważyć można  stałą  tendencję spadku zużycia wody. Natomiast  ilość
oczyszczonych ścieków waha  się  w granicach  do  60  % sprzedanej  wody.  Należy jednak
podkreślić, że mimo spadku ilości ścieków w roku 2003 rośnie ich stężenie, co w rezultacie
daje większy ładunek zanieczyszczeń do oczyszczenia. 

Tabela nr 1. Spadek zużycia wody i oczyszczonych ścieków.

Lata Woda [m3/rok] Ścieki [m3/rok Stosunek ścieków oczyszczonych do
sprzedanej wody %

1998 704623 326920 46,39

1999 709400 357269 50,36

2000 619193 370945 59,90

2001 642566 385142 59,94

2002 632000 373000 59,02

2003 624776 333737 53,42
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Wykres nr 1. Przedstawia  spadek ilości zużycia wody i ścieków.
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Tabela nr 2. Spadek zużycia wody na przestrzeni lat 1998 – 2003 

Rok Zużycie wody przez 1 –
mieszkańca l/Md

1998 109,7

1999 110,4

2000 96,3

2001 100,1

2002 98,4

2003 96,7
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Wykres nr 2. Spadek zużycia wody na przestrzeni lat 1998 – 2003 
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Powyższe  tabele  oraz  wykres nr  2  wykazują  stałe  tendencje  spadkowe w spożyciu wody.
W  przeliczeniu  na  mieszkańca  na  dobę  w  ciągu  lat  1998  –  2003  zmniejszyło  się  ono
z  109,7 l/Md na 96,7 l/Md.

Niekorzystnym zjawiskiem dla działalności zakładu jest stałe zmniejszenie popytu  na
obszarze działania zakładu, spowodowane oszczędnością  mieszkańców w zakresie zużycia
wody.  Jeżeli  chodzi o zaopatrzenie w wodę, jednym ze sposobów zmiany tej sytuacji jest
zmniejszenie kosztów poprzez pozyskanie nowego źródła zaopatrzenia w wodę pitną. 
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Wykres nr 3. Spadek  zakupu i sprzedaży wody.
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Wykres nr 4. Zakup i sprzedaż wody na dobę.
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Wykres nr 5. Procentowy udział materiałów w sieci wodociągowej.
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Wykres nr 6. Procentowy udział materiałów w sieci kanalizacji sanitarnej.
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II. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Podstawowymi usługami świadczonymi przez Gminny Zakład Komunalny jest
zaopatrzenie w wodę i oczyszczenie ścieków, co stanowi 97% ogólnej wartości przychodów.
Pozostałe 3% to przychody inne. Pozycja zakładu na rynku jest stabilna. Objęcie siecią
wodociągową prawie w 100% obszaru Gminy Pawłowice zamknęło możliwość zwiększenia
sprzedaży wody. Spodziewany jest dalszy spadek sprzedaży wody na przestrzeni lat.
W przeciągu 2003r. spadek sprzedaży wody w porównaniu  z rokiem poprzednim wynosił
5%. 

GZK Pawłowice z uwagi na charakter swojej działalności jest naturalnym
monopolistą. O obszarze działania decyduje własność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
dlatego głównym elementem walki o klienta jest budowa nowych sieci wodociągowych oraz
budowa nowych sieci kanalizacyjnych na obszarze ich pozbawionych (sołectwa: Krzyżowice,
Warszowice, Pniówek, Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice).

Podstawowym elementem kosztów sprzedaży wody jest zakup wody od hurtownika
(GPW) oraz produkcja wody przez Stację Uzdatniania Wody w Golasowicach. Pozostałe
elementy kosztów jak: energia, podatki, opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska są dla
firmy obligatoryjne i zakład czyni wszystko, aby koszty te zminimalizować poprzez
optymalizację procesów technologicznych.
Analizując opłaty za usługi GZK Pawłowice, stwierdzić trzeba, że opłata za dostarczaną wodę
oraz odbierane ścieki jest najniższa wśród firm, które działają w porównywalnych warunkach
(korzystają z usług GPW w co najmniej 68%).

W zakresie gospodarki ściekowej widoczne są większe możliwości rozwojowe,
ponieważ w Gminie Pawłowice skanalizowane jest tylko jedno z siedmiu sołectw. Stwarza to
szansę rozwoju dla Zakładu w zakresie pozyskiwania ścieków z terenów nie objętych siecią
kanalizacji sanitarnej. Konieczne są tu jednak inwestycje pozwalające na realizację tych
zadań.
Istnieje możliwość oczyszczania pozyskanych ścieków na oczyszczalni Krzyżowice, pod
warunkiem, gdy zostanie ona zmodernizowana. Koszty modernizacji, które będzie trzeba
ponieść będą duże, jednak przy ilości ścieków, które będą otrzymywane  z obszarów nie
objętych kanalizacją sanitarną szybko się zwrócą.       

Na dzień dzisiejszy zakład posiada:

2 oczyszczalnie ścieków: - oczyszczalnia OP-2 Pawłowice, ul. Wyzwolenia
- oczyszczalnia:  

                                                     - stopnia mechanicznego Pawłowice, ul. Słowików,
                                                     - stopnia biologicznego Krzyżowice, ul. Zwycięstwa
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oraz 15 przepompowni:

                                       - przepompownia P-1 –  Pawłowice, ul. Zjednoczenia,
                                       - przepompownia P-2 –  Pawłowice, ul. Poprzeczna,
                                       - przepompownia P-3  – Pawłowice, ul. Świerczewskiego,
                                       - przepompownia P-4 – Pawłowice, ul. Szkolna,
                                       - przepompownia P-5 – Pawłowice, ul. Świerczewskiego,
                                       - przepompownia P-6 – Pawłowice, ul. Polna,
                                       - przepompownia P-7 – Pawłowice, ul. Polna,
                                       - przepompownia P-8 – Pawłowice, ul. Zjednoczenia,
                                       - przepompownia P-9 – Pawłowice, ul. Wyzwolenia,
                                       - przepompownia P10 – Pawłowice, ul. Stawowa,
                                       - przepompownia P-11 – Pawłowice, ul. Zjednoczenia,
                                       - przepompownia P-12 – Pawłowice, ul. Zjednoczenia,

- przepompownia P-13  - Pawłowice, ul. Skowronków,  
- przepompownia P-14 – Pawłowice, ul. Kolonia Studzieńska,
- przepompownia P-15 – Warszowice, Stawowa.

   

Zadaniem podstawowym Zakładu jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy oraz
odbiór  i  oczyszczanie  ścieków z  terenów objętych siecią  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie
Gminy,  czyli  ochrona  środowiska  przed  zanieczyszczeniami  wód  powierzchniowych  i
głębinowych. Z tych obowiązków zakład wywiązuje się poprzez eksploatację sieci wod – kan
i  obiektów towarzyszących,  do  których należy zaliczyć  najważniejsze,  czyli  oczyszczanie
ścieków.
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III.  Przedsięwzięcia  rozwojowo  –  modernizacyjne  w  latach  2004  –
2007r.

W gospodarce wodociągowej:

W latach 2004 – 2007 przewiduje się:

1. Wymianę istniejących sieci wodociągowych z rur stalowych na rury PE:

a. Krzyżowice: ul. Szkolna, ul. Ligonia,

b. Warszowice: ul. Łąkowa, ul. Kościelna, ul.  Stawowa

c. Golasowice: Od Stacji Uzdatniania Wody w do centrum Pielgrzymowic,

d. Pawłowice: ul. K. Miarki, ul. Świerczewskiego, ul. Poprzeczna.

2. Wykonanie nowych sieci:

a. Golasowice:  ul. Słowackiego, ul. Konopnickiej, 

b. Pawłowice: ul. Leśna

c. Pielgrzymowice: ul. Ruptawska, ul. Sikorskiego

d. Warszowice: ul. Pszczyńska

e. Budowa studni głębinowych i SUW

Pkt. 1  - finansowany z wprowadzonej taryfy.

Pkt. 2  - finansowany z budżetu gminy.
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W gospodarce ściekowej:  

W latach 2004 – 2007 przewiduje się:

I. Inwestycje.

1. Modernizację oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach.
2. Modernizację stopnia mechanicznego na ul. Słowików wraz z kolektorem tłocznym do

oczyszczalni ścieków. 
3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach nie objętych nią, czyli:

a) w sołectwach „północnych” tj. Warszowice, Krzyżowice, Pniówek w terminie
do końca 2005 roku z wyłączeniem rejonów o małej gęstości zabudowy,

b) w sołectwach „południowych” tj. Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice
z wyłączeniem „enklaw” zabudowy nie wymagających pilnego skanalizowania
w terminie do końca 2007 roku.

II. Remonty.

1. Modernizacja poletek do osuszania osadu na oczyszczalni w Krzyżowicach.
2. Opomiarowanie oczyszczalni OP – 2 w Pawłowicach.
3. Wymiana pomp ściekowych.
4. Koncepcja modernizacji  sieci kanalizacji  sanitarnej przy ul. Górniczej i  ul.  LWP w

Pawłowicach,
5. Modernizacja osiedlowych przepompowni ścieków.

Pkt. I.   1-4  - finansowane z budżetu gminy,

Pkt. II.  1-5  - finansowane z wprowadzonej taryfy.
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IV.  Przedsięwzięcia  racjonalizujące  zużycie  wody  oraz  wprowadzanie
ścieków.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody.

W  Gminie  Pawłowice  głównym  powodem  strat  wody  jest  zły  stan  sieci
wodociągowych, spowodowany materiałem, z którego zostały wykonane. W nadchodzących
latach planowana jest realizacja zadania modernizacji  i  wymiany sieci wodociągowej. Plan
modernizacji sieci wodociągowej na lata 2004 – 2007 pozwoli uzyskać powyższy cel.

Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków. 

W nadchodzących latach planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
przez co zmniejszy się wprowadzanie zanieczyszczeń do ziemi, co zapobiegnie przenikaniu
zanieczyszczeń  do  wód  powierzchniowych  i  gruntowych.  Elementem  niezbędnym,  aby
pozyskiwać ścieki z terenów nie objętych siecią kanalizacyjną jest modernizacja oczyszczalni
ścieków dla uzyskania jak najlepszych efektów ekologicznych, czyli: 

- obniżenie  kosztów  wynikających  z  obniżenia  opłat  za  szczególne  korzystanie  ze
środowiska 

- uzyskanie  parametrów  ścieków  lepszych  niż  wynika  to  z  pozwolenia  wodno  –
prawnego.
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V. Nakłady inwestycyjne w latach 2004 – 2007                   

Tabela  nr  3.  Nakłady  inwestycyjne  na  sieci  wodociągowej  –  finansowane
z wprowadzonej taryfy.

Sołectwo 2004
[tyś. zł.]

2005
[tyś. zł.]

2006
[tyś. zł.]

2007
[tyś. zł.]

Krzyżowice 20 85
Warszowice 20 85
Pawłowice            20
Pielgrzymowice
Golasowice 20 85
Jarząbkowice
Ogółem 20 105 105 105

Tabela  nr  4.  Nakłady  inwestycyjne  na  sieci  wodociągowej  –  finansowane
z budżetu gminy.

Sołectwo 2004
[tyś. zł.]

2005
[tyś. zł.]

2006
[tyś. zł.]

2007
[tyś. zł.]

Krzyżowice
Warszowice 3 20 35 35
Pawłowice 10 40            25 25
Pielgrzymowice 7 60 60 70
Golasowice 15 145 80 70
Jarząbkowice 5 30 30
Studnie głębinowe i SUW 150 450
Ogółem 35 420 680 230
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Tabela  nr  5.  Nakłady  inwestycyjne  na  sieci  kanalizacji  sanitarnej  –  finansowane
z wprowadzonej taryfy.

Sołectwo 2004
[tyś. zł.]

2005
[tyś. zł.]

2006
[tyś. zł.]

2007
[tyś. zł.]

Krzyżowice 15
Warszowice
Pawłowice 30 45          45 45
Pielgrzymowice
Golasowice
Jarząbkowice
Ogółem 45           45 45 45

Tabela  nr  6.  Nakłady  inwestycyjne  na  sieci  kanalizacji  sanitarnej  –  finansowane
z  budżetu gminy.

Sołectwo 2004
[tyś. zł.]

2005
[tyś. zł.]

2006
[tyś. zł.]

2007
[tyś. zł.]

Krzyżowice - Warszowice 5456         900 1300 400

Pniówek 150 850

Golasowice

Jarząbkowice

Pielgrzymowice

194       1700 2650 2250

Oczyszczalnia ścieków
Krzyżowice

70 300 900

Ogółem 5870 3750 4850 2650
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VI. Sposób finansowania planowanych inwestycji.

Finansowanie działalności modernizacyjnej w roku 2004 wymagać będzie
zapewnienia środków w budżecie gminy w wysokości 150 000,00 zł.
W latach następnych środki na działalność modernizacyjna ujęte zostaną w taryfie opłat za
dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Przewiduje się utrzymanie dopłaty do taryfy
zewnętrznej w celu ujednolicenia cen wody i ścieków w gminie.  Realizacja głównych ciągów
wodociągowych będzie finansowana z budżetu gminy. 

Finansowanie inwestycji wodociągowych w latach 2004 – 2007 przewiduje się z
wprowadzanych taryf  w wysokości: 

2004r. –    20 tys. zł.                                                                                                      
2005r. –    105 tys. zł.                                                                                         
2006r. –    105 tys. zł.
2007r. –    105 tys. zł.

Finansowanie inwestycji wodociągowych w latach 2004 – 2007 przewiduje się z budżetu
gminy  w wysokości:

2004r. –      35 tys. zł.                                                                                                      
2005r. –    420 tys. zł.                                                                                         
2006r. –    680 tys. zł.                                                                                   
2007r. –    230 tys. zł.

Finansowanie inwestycji kanalizacyjnych w latach 2004 – 2007 przewiduje się  z
wprowadzonych taryf w wysokości: 

2004r. – 45 tys. zł.                                                                                                    
2005r. – 45 tys. zł.                                                                                        
2006r. – 45 tys. zł.
2007r. – 45 tys. zł

Finansowanie inwestycji kanalizacyjnych w latach 2004 – 2007 przewiduje się  z
budżetu gminy w wysokości: 

2004r. – 5870 tys. zł.                                                                                                    
2005r. – 3750 tys. zł.                                                                                        
2006r. – 4850 tys. zł.                                    
2007r. – 2650 tys. zł
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VII. Podsumowanie.

Przedstawiony powyżej wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych w latach 2004 – 2007 został napisany na podstawie art. 21 „Ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków”. Zgodnie z pkt. 4 art.
21 w/w ustawy plan ten uchwala Rada Gminy.    

Uchwalenie wieloletniego planu w przedstawionej treści pozwoli GZK Pawłowice na
realizację swoich zadań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zgodnie z
obowiązującymi normami jakości wody oraz ochrony środowiska, bez dodatkowego
obciążenia odbiorcy dodatkowymi kosztami. 
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