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WIELOLETNI PLAN 
ROZWOJU I MODERNIZACJI 

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ 
KANALIZACYJNYCH 

 
 

WIADOMOŚCI OGÓLNE. 
 
Działalność w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków realizuje 
Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ sp. z o.o. prowadząca swoją 
działalność na podstawie zezwolenia udzielonego na czas nieokreślony przez Wójta 
Gminy Sulików decyzją nr RG/6213-10/2006.  
Spółka świadczy usługi wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 
czerwca 2001 roku [Dz.U. nr 72, poz. 747 z 2001 roku ze zm.] oraz Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 
Sulików [Uchwała Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 roku nr 
XXXV/233/05].  
Majątek spółki stanowi użyczona bezpłatnie przez Gminę Sulików sieć wodociągowa 
wraz z Stacją Uzdatniania Wody, który od stycznia 2007 zostanie w czterech 
corocznych etapach wniesiony w formie aportu. 
Spółka jest zobowiązana zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń 
wodociągowo –kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego - w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie 
rozwoju i modernizacji. 
 

SYTUACJA OBECNA. 
 
Gmina Sulików jest zwodociągowania w około 90 %. Na 23 miejscowości tworzące 
gminę, 8 nie posiada w ogóle lub w części sieci wodociągowej, w tym Ksawerów, 
Wilka, Wilka-Bory, Podgórze, Wrociszów Dolny, Jabłonie, Łowin, część m. Stary 
Zawidów – mieszkańcy zaopatrywani SA z własnych ujęć i studni, a miejscowości:  
Skrzydlice, Wrociszów Górny i większa część m. Stary Zawidów  zaopatrywane są w 
wodę z sąsiedniej gminy z ujęcia w Zawidowie. 

Obecnie sieć wodociągowa (wraz z przyłącza)mi o długości 99,1 km doprowadzona 
jest do około 5091 mieszkańców, z czego na dzień dzisiejszy z sieci wodociągowej 
korzysta 4160 mieszkańców, co stanowi 82% jej potencjalnych odbiorców. Do sieci 
przyłączonych jest 1013 posesji. 

 Woda podawana jest do odbiorców wodociągiem grupowym z ujęcia w Mikułowej 
(poza miejscowościami: Stary Zawidów, Skrzydlice i Wrociszów Górny).  
System wodociągu grupowego zaopatrującego w wodę 16 miejscowości w gminie 
Sulików obsługuje ujęcie wody podziemnej  i stacja uzdatniania wody w Mikułowej. 
Wodociąg grupowy wyposażony jest ponadto w sześć zbiorników zapasowo – 



wyrównawczych: na terenie SUW w Mikułowej (2x150 m3), w Sulikowie (100 m3), w 
Studniskach Górnych (2x50 m3) i  w Biernej (100 m3). Układ zapewnia wodę na cele 
bytowo – gospodarcze i przeciwpożarowe.  
 
Sieć wodociągowa w miejscowościach gminnych była budowana w latach 1994 do 
2003 za wyjątkiem miejscowości Sulików, Skrzydlice  i Stary Zawidów (ok. 30 – 40 
lat temu), w Sulikowie prowadzone były także lokalne modernizacje i rozbudowy 
sieci na poszczególnych ulicach w latach późniejszych, obejmujące jednak tylko ok. 
10% długości sieci w miejscowości. Lata budowy wodociągu w poszczególnych 
miejscowościach przedstawiają się następująco: 

• Mała Wieś Górna – 1997r.  
• Mała Wieś Dolna – 2000r. 
• Radzimów Dolny i Górny – 1994 - 1995r. 
• Studniska Dolne i Górne – 1997 - 1998r. 
• Bierna – 2003r.  
• Miedziana – 2003r. 
• Wrociszów Górny – 1999r. 
• Sulików, Skrzydlice i Stary Zawidów – ok. 30 - 40 lat temu. 
 

Największą awaryjnością charakteryzuje się wodociąg z rur stalowych w Sulikowie. 
Na większości odcinków sieć układana była 40-60 cm p.p.t. czyli powyżej strefy 
przemarzania. Duża część istniejącej sieci wodociągowej, ze względu na swój wiek i 
związane z tym zużycie techniczne, powinna być wymieniona lub poddana 
renowacji. Dotyczy to głównie m. Sulików, zamieszkiwanej przez 2064 mieszkańców, 
gdzie 10 km sieci, ze względu na zły stan techniczny, materiał rur z azbestocementu 
oraz zbyt małe średnice powinna być wymieniona. Również m. Stary Zawidów i 
Skrzydlice zamieszkiwanych łącznie przez 484 mieszkańców, gdzie ze względu na zły 
stan techniczny sieci niezbędna jest wymiana około 4,9 km rurociągów. 

 
 

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 

1. Spółka podejmuje działania w zakresie świadczonych usług związanych z 
dostawą wody są to m.in.: 

• wymiana sieci wodociągowych o niekorzystnym stanie technicznym; 
• wymiana zasuw wodociągowych i hydrantów przeciwpożarowych na sieci 

wodociągowej; 
• czyszczenie sieci wodociągowej; 
• prace konserwacyjne wszystkich obiektów; 
• dostawę wody o odpowiedniej jakości zgodnie z przepisami prawa polskiego i 

UE; 
• usuwania powstałych awarii; 
• dostawę w wody w wymaganej ilości i pod ciśnieniem umożliwiającym 

użytkowanie wody w sposób ciągły; 

 
2. Spółka podejmuje działania w zakresie świadczonych usług związanych z 
odprowadzaniem ścieków, są to m.in.: 

• budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy; 
• właściwa eksploatacja sieci kanalizacyjnej; 
• prace konserwacyjne wszystkich obiektów; 
• usuwane powstałych awarii; 



• prowadzenie bieżących kontroli jakości wprowadzanych ścieków do 
oczyszczalni; 

 

II. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w 
poszczególnych latach. 

 
Gmina Sulików wraz z Gminami Platerówka i Zgorzelec, w celu realizacji 
inwestycji pod nazwa „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze 
gmin zlewni rzeki Czerwona Woda”, wskazanego przez Ministra Środowiska jako 
potencjalne przedsięwzięcie do dofinansowania z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej, powołała Międzygminną Spółkę Wodnokanalizacyjną SUPLAZ sp. z 
o.o. jako beneficjanta w/w inwestycji.  
 
Tabela nr 1 przedstawia przedsięwzięcia modernizacyjno-rozwojowe, które 
wchodzą w skład projektu. 
 
Tabela nr 1 

 

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Okres realizacji 
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Sulikowie III kw. 2007 – III kw. 2009 

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Sulików III kw. 2007 – III kw. 2009 

3. Wymiana sieci wodociągowej w Sulikowie III kw. 2007 – III kw. 2009 

4. Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie III kw. 2007 – III kw. 2009 

5. Budowa sieci wodociągowej w Skrzydlicach III kw. 2007 – III kw. 2009 

6. Budowa sieci wodociągowej w Wielichowie III kw. 2007 – III kw. 2009 

 

 

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz 
odprowadzanie ścieków. 

 
 W zakresie działań związanych z racjonalizacją zużycia wody podejmowane będą 
następujące przedsięwzięcia: 

• instalacja brakujących wodomierzy u odbiorców rozliczających się na 
podstawie norm w formie ryczałtu; 

• wymiana starej sieci wodociągowej w miejscowości Sulików; 
• okresowy przegląd wodomierzy, wymiana na nowe uszkodzonych i 

zniszczonych przez właścicieli posesji; 
 
W zakresie działań związanych z racjonalizacją wprowadzania ścieków będą 
podejmowane następujące przedsięwzięcia: 

• budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Sulików; 
 

IV. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. 
 
Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawia Tabela 2. 
 
Tabela 2 

 
Lp. Okres ponoszonych nakładów 
1. II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw. 2009 IV kw. 2009 

2. 236 406,- 642 056,- 4 861 315,- 4 861 315,- 4 861 315,- 4 861 315,- 4 861 315,- 4 861 315,- 6 262 499,- 6 262 499,- 236 406,- 

 



Poniesione nakłady w poszczególnych latach: 
• Rok 2007 – 5 739 778,- zł 
• Rok 2008 – 19 445 26,- zł 
• Rok 2009 – 17 622 719,- zł 

 

V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji. 
 
Planowana inwestycja w zakres której wchodzą wszystkie wymienione w Tabeli 1 
zakresy przedmiotowe prac przewiduje 92,8 % wskaźnika dofinansowania 
inwestycji, co przewiduje konieczność zapewnienia środków własnych przez Gminę 
Sulików w wielkości 6 280 815,- zł. Środki te będą pochodzić z następujących 
źródeł: 
� budżet Gminy Sulików: 1 999 658,- zł; 
� kredyt pomostowy z NFOŚiGW: 2 881 945,- zł; 
� kredyt pomostowy z WFOŚiGW: 1 399 211,- zł; 

 
Środki te będą wykorzystywane na realizacje inwestycji w sposób następujący: 
� środki budżetu Gminy: 

o 2007 – 250 569,- zł 
o 2008 – 715 241,- zł 
o 2009 – 1 033 848,- zł 

� kredyt pomostowy z NFOŚiGW: 
o 2007 – 417 615,- zł 
o 2008 – 1 430 481,- zł 
o 2009 – 1 033 848,- zł 

� kredyt pomostowy z WFOŚiGW: 
o 2007 – 167 046,- zł 
o 2008 – 715 241,- zł 
o 2009 – 516 924,- zł 

 
Harmonogram spłat rat i odsetek zaciągniętych kredytów przedstawia Tabela nr 3 
 

Tabela nr 3  
 

ROK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Spłata 
NFOŚiGW 

417 669 417 669 417 669 417 669 417 669 417 669 417 669 417 669 

Spłata 
WFOŚiG

W 
224 671 224 671 224 671 224 671 224 671 224 671 224 671 224 671 

RAZEM 642 340 642 340 642 340 642 340 642 340 642 340 642 340 642 340 

 


