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ZARZĄD SPÓŁKI
W skład Zarządu Spółki w roku 2017 wchodzili:
1. Wojciech Jastrzębski – Prezes Zarządu, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr RN - 183/2014 z dnia
12 czerwca 2014 roku na VII kadencję wspólną obejmującą lata 2014-2016, a następnie Uchwałą
Rady Nadzorczej nr RN-231/2017 z dnia 09 czerwca 2017 roku na VIII kadencję wspólną obejmującą
lata 2017-2019 – funkcję tę pełni od 3 sierpnia 2007 roku.
2. Mariola Elżbieta Lipska - Wiceprezes Zarządu, powołana uchwałą Rady Nadzorczej nr RN-184/2014
z dnia 12 czerwca 2014 roku na VII kadencję wspólną obejmującą lata 2014-2016. Kadencja wygasła
21 czerwca 2017 roku z dniem odbycia się Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Barbara Rychter – Wiceprezes Zarządu powołana Uchwałą Rady Nadzorczej nr RN-232/2017 z dnia
9 czerwca 2017 roku na VIII kadencję wspólną obejmującą lata 2017-2019.

Od 1 września 2008 roku funkcję Głównego Księgowego Spółki pełni Zofia Grybel.
Prokurentami Spółki są: Zofia Grybel i Marina Kaźmierkiewicz–Tabaka (prokura łączna).

RADA NADZORCZA
W skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017 wchodzili:
•
•
•
•
•
•

Wojciech Krawiec – Przewodniczący,
Jacek Szyda – Zastępca Przewodniczącego od 1 stycznia do 22 czerwca 2017 roku,
Janusz Łyczko – Członek do 30 czerwca 2017 roku,
Zastępca Przewodniczącego od 01 lipca 2017 roku,
Jakub Wojciech Pawlak – Sekretarz,
Barbara Chrebor – Członek,
Janusz Grodziński – Członek od 22 czerwca 2017 roku.
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KR ÓTK A HI STORI A
O OCZ YSZCZ ANI U
ŚCI EKÓW

POCZĄTEK
Na co dzień nie myślimy, co dzieje się z wodą, jak już zaspokoi nasze pragnienie i potrzeby higieniczne. Po zużyciu, już jako ściek trafia do 275-kilometrowej sieci kanalizacyjnej, prowadzącej nieczystości z całego miasta do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy
ul. Lwóweckiej. Tam ścieki zostają oczyszczone, by trafić ponownie do środowiska – przepływającej przez nasze miasto – rzeki Bóbr. Cały proces od użycia wody do oczyszczenia
ścieków wydaje się szybki, prosty i niezbyt skomplikowany. Niestety rzeczywistość jest
o wiele bardziej złożona.
Poznajmy Pannę Mariannę, która mieszka na Zabobrzu II. Każdego ranka po przebudzeniu
korzysta z ubikacji, myje ręce, bierze prysznic. Dalej kawa lub herbata, ostatnie szlify przed
lustrem i Panna Marianna wyrusza do pracy. Do miejsca swojego przeznaczenia podąża
także większość pobranej o poranku wody, która odprowadzana z mieszkania – w postaci
ścieku – trafiła rurami zamontowanymi w budynku do komunalnej sieci kanalizacyjnej.
To właśnie za miejską sieć kanalizacyjną odpowiada nasza firma – PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze. Ze względu na rozciągnięty charakter miasta, również sieć kanalizacyjna
jest rozległa, jej niemal 275 kilometrów sięga od granicy Maciejowej i Radomierza, aż do
ulicy Pod Chojnikiem 10 w Sobieszowie. Odpowiedzialność WODNIKA za kanalizację sprowadza się do utrzymania sieci w stanie sprawności i drożności oraz do jej modernizacji
wraz z rozbudową.

Porównanie ścieku surowego (nieoczyszczonego) i ścieku po oczyszczeniu. Efekt mówi sam za siebie.
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W 2017 roku WODNIK wyczyścił niemal 34 kilometry sieci kanalizacyjnej oraz podjął 919
interwencji udrożnieniowych. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy jeleniogórzanin zdaje sobie sprawę z tego, że: patyczki, waciki, pieluchy, włosy czy resztki jedzenia należy wyrzucić
do kosza na odpady, a nie do toalety (szerzej na ten temat w dalszej części historii).
Ścieki z mieszkania Panny Marianny docierają do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (MOŚ)
przy ul. Lwóweckiej mniej więcej po 4 godzinach. Dla porównania z Sobieszowa płyną już
około doby. I tu, w oczyszczalni ścieków, zaczyna się prawdziwa historia pełna dramatów,
zwycięstw i niezwykłych odkryć.

Ścieki są doprowadzane z terenu Jeleniej Góry dwoma głównymi kolektorami – zabobrzańskim i cieplickim, które łączą się w kolektorze głównym na terenie oczyszczalni. W 2017
roku MOŚ przyjęła i oczyściła 7,5 miliona (!) metrów sześciennych ścieków, to tyle co 60%
pojemności użytkowej Zbiornika Retencyjnego Sosnówka. Do oczyszczalni oprócz ścieków z gospodarstw domowych trafiają również ścieki z zakładów produkcyjnych, szpitali,
szkół, instytucji publicznych, myjni samochodowych itp. Dodatkowo do kolektora głównego trafiają ścieki ze zbiorników bezodpływowych, czyli tzw. szamb. W 2017 roku przyjęliśmy do oczyszczenia 22 tysiące metrów sześciennych takich ścieków. Dowożone były
(i są nadal) wozami asenizacyjnymi (tzw. beczkami lub szambiarkami), które swój ładunek „zrzucają” poprzez specjalistyczną stację zlewną mierzącą parametry dostawy, tj. pH,
przewodność, temperaturę oraz ilość. Celem pomiarów jest ochrona dalszych urządzeń
oczyszczalni oraz przede wszystkim bakterii osadu czynnego reaktora biologicznego – ale
o tym za chwilę.
Codziennie przypływa na MOŚ średnio 20 700 metrów sześciennych ścieków – to około 90
tysięcy pełnych wanien!
Ciekawostka: surowy, nieoczyszczony ściek ma zawsze barwę szarą, a nie jakby się
mogło wydawać, brązową.
Od tego momentu ścieki rozpoczynają swoiste oczyszczenie, które możemy podzielić na
dwa główne etapy. Pierwszy etap to oczyszczanie mechaniczne, drugi zaś to oczyszczanie
biologiczne.
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ODPADOM MÓWIMY NIE!
– I ETAP OCZYSZCZANIA
Przyjrzymy się teraz szczegółowo oczyszczaniu mechanicznemu. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie ścieków do dalszych procesów technologicznych poprzez usunięcie z nich wszelkiego rodzaju elementów stałych, piasku, zawiesin, tłuszczy, olejów,
czyli jednym słowem – odpadów. To bardzo ważny etap w całym cyklu oczyszczania ścieków. Oddzielanie odpadów prowadzi się w kilku rodzajach urządzeń, wykorzystujących
różnorodne procesy mechaniczne i fizyczne.
Jeleniogórskie ścieki trafiają najpierw na urządzenie, które nazywa się KRATĄ WSTĘPNĄ –
RZADKĄ. Co to znaczy? Krata to nic innego jak rząd metalowych prętów ustawionych pod
kątem w stosunku do kanału prowadzącego ścieki. Na tym odcinku kanał jest otwarty,
a krata wstawiona i po części zanurzona w ścieku. Wykorzystując proces cedzenia (tak jak
na sitku) wyodrębniamy odpady płynące i wleczone w ściekach. Jako, że przerwa między
poszczególnymi prętami wynosi 2 cm – na urządzeniu tym wydziela się większe odpady.
Wydawać by się mogło, że jest ich niedużo, bo przecież papier toaletowy się rozpuści, nasze odchody również…. Nic bardziej mylnego! W 2017 roku wydzielono w naszej oczyszczalni ponad 108 TON skratek, czyli zatrzymanych na kracie odpadów!

Krata wstępna (rzadka) – służy do wydzielenia większych odpadów, które płyną wraz ze ściekami.

Skąd one się tam wzięły? Właśnie… To my, mieszkańcy, nie dbamy o swoją własną domową kanalizację, co przekłada się na stan kanalizacji miejskiej, a dalej na zużywalność
urządzeń w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, jak również na ogromną ilość odcedzanych
ze ścieków odpadów.
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Co znajduje się w skratkach? Dosłownie wszystko: patyczki do uszu, pieluchy, podpaski,
włosy, płatki kosmetyczne, nawilżane chusteczki, ścierki, fragmenty ubrań, foliówki, opakowania po środkach higienicznych i lekach, papiery, tektura, leki, oleje, tłuszcze, resztki
pożywienia, farby, zaprawy murarskie, piasek, żwir, szkło, monety, fragmenty urządzeń
elektronicznych, butelki…
Panna Marianna wie, że takich odpadów nie należy wyrzucać do toalety. 7 października 2017 roku podczas Pikniku Komunalnego, na którym WODNIK miał swoje stanowisko
i prowadził kampanię „KANALIZACJA TO NIE KOSZ NA ŚMIECI” Panna Marianna usłyszała
jeszcze, że: wyrzucanie jedzenia do toalety ma szereg niekorzystnych następstw, już w naszych rurach zaczyna się problem, bowiem cząstki te szybko gniją i rozkładając się po prostu śmierdzą. Po drugie przyczyniają się do namnażania gryzoni w kanalizacji miejskiej.
Po trzecie zaś przyspieszają zagniwanie ścieków płynących w kanałach, zwiększając tym
samym ich uciążliwość zapachową.
Powróćmy do procesu oczyszczania, bowiem przed ściekami jeszcze długa droga.
Naprawdę długa? Tak, ponieważ podlegają one oczyszczaniu od 3 do 5 dni (w zależności
od nastaw urządzeń) płynąc przez następujące po sobie obiekty oczyszczalni ścieków.
Kolejny przystanek ścieków to pompownia, czyli serce oczyszczalni. Tłoczy ono nieustannie ścieki, kierując je na dalsze obiekty. Pompy są trzy, przy czym podstawowo pracuje
jedna. Druga pompa dołącza się do pracy, wspomagając pierwszą, podczas dużego napływu ścieków. Przykładem takiej sytuacji są obfite opady deszczu. Co ma do tego deszcz?
Niestety dużo – na terenie Jeleniej Góry mamy dwa rodzaje kanalizacji: ogólnospławną
i rozdzielczą (sanitarna i deszczowa, ale w osobnych kanałach). Ta pierwsza, której mamy
w naszym mieście prawie 36 kilometrów, prowadzi zarówno ścieki z naszych domów, jak
i wody deszczowe z placów, ulic, parkingów. Dlatego podczas opadów atmosferycznych
ilość dopływających do oczyszczalni ścieków zwiększa się. Kanalizacji rozdzielczej – sanitarnej – mamy już, na szczęście, 239 kilometrów.

Pompownia służy do tłoczenia ścieków na dalsze obiekty oczyszczania.
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Wróćmy jednak do pompowni. Po co ta trzecia pompa? To tzw. gorąca rezerwa na wypadek,
gdyby jedna z podstawowej pary uległa awarii. Ze względu na to, iż Miejska Oczyszczalnia
Ścieków pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 (lub 366) dni w roku, większość newralgicznych urządzeń jest zdublowana lub zwielokrotniona. Pracy oczyszczalni
ścieków nie da się zatrzymać, bo miałoby to katastrofalne skutki środowiskowe.
Przepompowane ścieki trafiają na KRATĘ WTÓRNĄ-GĘSTĄ, a dokładniej na dwa takie urządzenia. Kraty te mają gęstsze pręty – co 0,6 cm – przez co są w stanie odcedzić ze ścieków
drobniejsze cząstki, którym udało się przepłynąć przez kratę rzadką. Odpady z krat są zbierane i transporterami trafiają do prasopłuczek. Urządzenia te przepłukują skratki, prasują
je (odciskają odcieki) i rozdrabniają – wszystkie te czynności mają na celu zmniejszenie ich
objętości oraz minimalizację uciążliwości zapachowych. Skratki trafiają do kontenera, są
przesypywane wapnem chlorowanym w celu dezynfekcji, a dalej wywożone na składowisko odpadów w Ścięgnach – Kostrzycy.

Patyczki kosmetyczne, plastiki, wilgotne chusteczki, cząstki pożywienia czy tłuszcz (widoczny w postaci kulek i bryłek)
to najbardziej uciążliwe odpady, pomimo ich niewielkich rozmiarów.

Kolejnym urządzeniem, jakie ścieki napotykają na swojej drodze, są PIASKOWNIKI WIROWE
zespolone z SEPARATOREM PIASKU. Ich zadaniem jest oddzielenie piasku i innych mineralnych zawiesin cięższych od wody. Działania te zabezpieczają przed:
• ścieraniem mechanicznych elementów pomp i mieszadeł,
• zapychaniem rurociągów oraz
• nagromadzeniem się zbędnego balastu w dalszych zbiornikach i komorach układu
oczyszczania.
Nasze piaskowniki to dwa osobne, betonowe zbiorniki w kształcie leja z centralnie zamontowanym mieszadłem. Mieszadło wymusza ruch wirowy, a siła odśrodkowa wyrzuca ziarna piasku na ściany zbiornika. Opadający na dno leja piasek jest odpompowywany i trafia
do separatora, gdzie po płukaniu i osuszeniu trafia do kontenera, a dalej na składowisko
odpadów.
Ciekawostka: usuwany ze ścieków piasek jest praktycznie zawsze czarny. Barwa ta
pochodzi od siarczku żelaza, który zawsze występuje w ściekach.
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W 2017 roku usunęliśmy ze ścieków ponad 167 TON piasku! Trafił on do kanalizacji głównie podczas ulewnych deszczy (spłukiwany z dróg), ale także jeleniogórzanie myjąc sałatę
czy marchewkę dołożyli kilka ziarenek do tej ilości. W piaskownikach wydziela się także
inne cząstki cięższe od wody, jak opiłki metali, szkło, ziarna itp.
Ścieki pozbawione odpadów oraz piasku trafiają następnie do lejowatego zbiornika
o średnicy 50 metrów, czyli do OSADNIKA WSTĘPNEGO. Jego zadaniem jest wydzielenie ze
ścieków zawiesin łatwo opadających, a dzieje się to w procesie sedymentacji (opadania).
Nie jest to jednak jedyny proces, jaki zachodzi w tym zbiorniku. Ze względu na spowolniony przepływ razem z procesem sedymentacji występuje również proces flotacji, czyli nic
innego jak wynoszenie lżejszych od wody substancji na powierzchnię. Substancjami tymi
są oleje i tłuszcze, które następnie trafiają do TŁUSZCZOWNIKA, a dalej do pompowni osadu wstępnego. Tłuszcze pochodzą w głównej mierze z naszych kuchni, gdy podczas zmywania trafiają do kanalizacji. Powinniśmy zetrzeć z patelni tłuszcz papierowym ręcznikiem
i wyrzucić go do czarnego kosza na odpady zmieszane – Panna Marianna wie o tym doskonale, dlatego nie ma problemu z zatykającym się co rusz odpływem zlewozmywaka.

Osadnik wstępny służy do separowania zawiesin oraz wydzielania tłuszczy i olejów pływających na powierzchni.
Ścieki odpływające z osadnika wstępnego kończą pierwszy etap oczyszczania, czyli oczyszczanie mechaniczne.

Ze względu na dużą pojemność osadnika wstępnego (niemal 7 tysięcy metrów sześciennych), ściek przebywa w nim około 8 godzin, co pozwala właśnie na przeprowadzenie
sedymentacji (opadania zawiesin) i flotacji (wynoszenia tłuszczów). Opuszczenie przez
daną partię ścieku osadnika wstępnego kończy I etap oczyszczania, czyli oczyszczanie
mechaniczne.
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BIOLOGIA GÓRĄ!
– II ETAP OCZYSZCZANIA
Teraz na scenę wkracza biologia! Rozpoczynamy więc II etap oczyszczania, czyli oczyszczanie biologiczne. Po usunięciu zawiesin, odpadów i piasku pozostałe w ściekach rozpuszczone zanieczyszczenia organiczne można już tylko usunąć za pomocą procesów
biologicznych prowadzonych przez pożyteczne mikroorganizmy.
Ścieki z osadnika wstępnego przepływają kolektorem ściekowym o średnicy 1400 mm
(niemal 1,5 m!) do dwóch, bliźniaczych REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH. Brzmi groźnie, ale
nie ma się czego bać. W istocie to nic innego, jak dwa, ogromne zbiorniki o pojemności
28 tysięcy metrów sześciennych każdy. Jeleniogórska oczyszczalnia wykorzystuje biologiczną metodę oczyszczania nazywaną osadem czynnym. Osad czynny to żywa i martwa
kłaczkowata zawiesina złożona z „dobrych” bakterii, które zawieszone są (pływają) w toni
ścieków.
Ciekawostka: masa samych mikroorganizmów zawieszonych w ściekach w jednym
tylko reaktorze biologicznym wynosi aż 140 tysięcy kilogramów, czyli 140 ton!
Każdy z reaktorów podzielony jest na 3 ciągi główne, a każdy ciąg na 5 sekcji w celu stworzenia zróżnicowanych warunków tlenowych, by mikroorganizmy te mogły efektywnie działać. Odmienne warunki są niezbędne by prowadzić szereg skomplikowanych, wrażliwych
i zależnych od siebie procesów, których celem jest biochemiczne oczyszczenie ścieków.
Warto wymienić trzy, najważniejsze procesy zachodzące w tychże zbiornikach, a są to:
• defosfatacja (usunięcie związków fosforu),
• nitryfikacja (tlenowa przemiana amoniaku w azotany),
• denitryfikacja (beztlenowa przemiana azotanów w azot gazowy i usunięcie go z układu).
Powyższe procesy są niezwykle istotne, ponieważ oprócz usuwania związków organicznych, pozbawiają ścieki tzw. substancji biogennych (azotu i fosforu). Substancje biogenne
są dobrą pożywką zwłaszcza dla glonów i powodują ich masowy rozwój (głównie latem),
przyczyniając się do tzw. zakwitów wody.

Strefy tlenowe reaktorów biologicznych służą przeprowadzaniu m.in. procesu nitryfikacji.
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Do prawidłowej pracy reaktorów biologicznych potrzebnych jest wiele urządzeń takich
jak:
• pompy recyrkulacyjne (zawracają część osadu czynnego z osadników wtórnych – tzw.
osad recyrkulowany),
• mieszadła (w strefach beztlenowych zapobiegają opadaniu osadu czynnego na dno),
• dmuchawy, przepustnice i ruszty napowietrzające (dostarczają bakteriom tlen w strefach tlenowych),
• sondy (mierzą gęstość osadu, natlenienie, potencjał redox – stopień zanieczyszczenia)
• analizatory, które dają wiedzę, czy proces jest prowadzony prawidłowo.
Ciekawostka: stacja dmuchaw z trzema dmuchawami służy do natleniania osadu czynnego. Dmuchawy są najbardziej energochłonnymi urządzeniami w całej
oczyszczalni, ale tak jak nasze płuca, są niezbędne do prawidłowego prowadzenia
procesu oczyszczania ścieków. Waga jednej dmuchawy to ponad 3 tony!

Środowisko ścieków jest zmienne, każda partia ścieków jest inna, ma odmienny skład chemiczny, stężenie, czy stopień rozkładu. Do tego różna w czasie (zarówno doby jak i roku)
ilość dopływającego ścieku sprawia, że prowadzenie prawidłowego procesu oczyszczania
ścieków jest żmudną i 24 godzinną pracą.
Ścieki wpływają najpierw do strefy beztlenowej, dalej po kolei do czterech stref niedotlenionych, a następnie przemierzają dwa długie ciągi tlenowe. Po przebyciu całej drogi, na
wylocie z reaktora można już spokojnie powiedzieć, że ścieki uległy oczyszczeniu biologicznemu.
Tylko co zrobić z tymi wszystkimi bakteriami, które dalej pływają w naszych czystych
już ściekach? Do tego służą OSADNIKI WTÓRNE. MOŚ w Jeleniej Górze posiada 4 osadniki wtórne o średnicy 32 metrów i pojemności 4 tysięcy metrów sześciennych każdy.
Osadniki wtórne to betonowe, radialne zbiorniki w kształcie leja. Ich zadanie to nic innego jak oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków, tak by odprowadzany do
rzeki, finalny czysty już ściek był klarowny o stałym, wymaganym stężeniu zanieczyszczeń
(poniżej wartości granicznych określonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
w pozwoleniu wodnoprawnym). Zasada działania osadników wtórnych jest identyczna
jak osadnika wstępnego. Osadzamy po prostu inny rodzaj osadu.
Klarowny, oczyszczony ściek odpływa otwartymi korytami poprzez stację analizatorów
oraz koryto pomiarowe ilości ścieków oczyszczonych do rzeki Bóbr.

Ciekawostka: oczyszczone ścieki mają niejednokrotnie lepsze parametry niż woda
w rzece Bóbr (zwłaszcza zimą, gdy rzeka niesie dużo zawiesin organicznych).

Tak pokrótce i w dużym uproszczeniu przedstawia się oczyszczanie ścieków w jeleniogórskiej oczyszczalni. Nie jest to jednak koniec procesu, bowiem podczas oczyszczania ścieków powstają osady.
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OCZYSZCZAMY TO, CO PŁYNNE
– UNIESZKODLIWIAMY TO, CO STAŁE
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje osadów: osad wstępny (powstający w osadniku
wstępnym) i osad wtórny (powstający w osadnikach wtórnych). Te dwa rodzaje osadu
mają zupełnie inny skład i charakter. Osad wstępny składa się w głównej mierze z zawiesin organicznych (głównie są to rozwodnione odchody i pozostałości pożywienia), które
opadają na dno osadnika wstępnego. Ze względu na swój skład ma on właściwości do
szybkiej fermentacji, dlatego jego oddziaływanie zapachowe jest znaczne.
W jeleniogórskiej oczyszczalni osad wstępny poddaje się szeregowi procesów mechanicznych i chemicznych, mających na celu jego zagęszczenie oraz późniejsze unieszkodliwienie. Najpierw osad zgromadzony na dnie osadnika wstępnego jest odpompowywany
(poprzez POMPOWNIĘ OSADU WSTĘPNEGO) do zbiornika zwanego FERMENTEREM. Ten
stosunkowo nieduży, cylindryczny zbiornik o pojemności 210 metrów sześciennych ma
za zadanie przeprowadzić tzw. kwaśną fermentację (hydrolizę) osadu czynnego. Proces
ten to nic innego jak rozbijanie długich łańcuchów związków chemicznych na mniejsze,
o krótkich łańcuchach. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia wspomagania procesu
biologicznego oczyszczania. Ułatwia także dalszą obróbkę osadów.
Po około 2-3 dniach partia osadu przepompowywana jest dalej do ZAGĘSZCZACZA
OSADU. To cylindryczny zbiornik z centralnym mieszadłem prętowym o pojemności
450 metrów sześciennych. Zadaniem obiektu jest zagęszczanie osadu wstępnego, co
trwa dla jednej partii około 100 godzin. Dalej przepompowywany jest do ZBIORNIKA
MAGAZYNOWEGO, gdzie osad wstępny łączy się z osadem wtórnym.

Zagęszczacz osadu i zbiornik magazynowy – niezbędne obiekty gospodarki osadowej.
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Teraz przeniesiemy się na koniec etapu oczyszczania ścieków i dowiemy się, skąd się bierze osad wtórny. Wspomnieliśmy już, że powstaje on w osadnikach wtórnych, a składa się
z niczego innego jak z osadu czynnego oddzielonego od oczyszczonych ścieków – czyli
kłaczków pożytecznych mikroorganizmów.
Osad wtórny niełatwo podlega sedymentacji (jest lekki i trudno opada) oraz jest niezwykle kłopotliwy do odwodnienia (zagęszczania). Z lejów osadników odpompowuje się go
i kieruje na dwie ZAGĘSZCZARKI TAŚMOWE. Są to urządzenia, które odwadniają osad
poprzez filtrację na specjalnych tkaninach. W naszej oczyszczalni dodatkowo stosuje się
koagulant poprawiający efektywność tego procesu. Z osadu wtórnego o uwodnieniu początkowym 99,14% otrzymuje się w wyniku zagęszczania osad o 94,77% zawartości wody.
Efekt zagęszczenia wydaje się niewielki, ale w przypadku osadu wtórnego, liczy się każda
ilość straconej wody.

Zagęszczarki taśmowe zagęszczają nadmierny osad czynny wydzielony w osadnikach wtórnych.

Po tym procesie osad wtórny trafia do ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO, tego samego, do
którego wcześniej trafiła partia zagęszczonego osadu wstępnego. W zbiorniku tym, poprzez zainstalowane dwa mieszadła szybkoobrotowe następuje mieszanie osadów ściekowych, uśrednianie oraz odgazowanie. Ze względu na właściwości osadów i skłonności
do fermentacji, zbiornik magazynowy jest zadaszony laminatem oraz wyposażony w czujnik metanu i specjalną dmuchawę odgazowującą.
Jednorodny osad powstały z osadów wstępnych i wtórnych trafia następnie do STACJI
ODWADNIANIA OSADU. W stacji tej zainstalowane są trzy wirówki dekantacyjne, służące do odwirowywania wody z osadu. Działają na zasadzie pralki podczas wirowania.
Powodują, że osad uwodniony jest już tylko w 79,8%.
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Wirówki dekantacyjne służą do odwadniania osadów ściekowych.

W 2017 roku wydzielono ze ścieków ponad 33 tysiące metrów sześciennych osadu.
To około 1189 ton. Osad ten trzeba ustabilizować oraz unieszkodliwić, ponieważ jest
uciążliwy zapachowo oraz może zawierać organizmy patogenne. W naszej oczyszczalni
procesem unieszkodliwiania osadów ściekowych jest kompostowanie. To ten sam proces, który wykorzystujemy w kompostownikach w naszych ogródkach lub na działkach,
jednak jest on zintensyfikowany, wspomagany oraz monitorowany. Przeprowadza się go
w STACJI KOMPOSTOWANIA OSADU w 4 bębnach kompostujących o długości 15 i wysokości 4 metrów oraz pojemności 75 metrów sześciennych każdy.
Do kompostowania osadu niezbędny jest również materiał strukturotwórczy – sam osad
nie ma odpowiedniej konsystencji oraz składu, by zapewnić prawidłowy przebieg procesu. Dlatego wykorzystuje się słomę, trociny oraz ścinki papieru białego i miesza się je
w optymalnych proporcjach z odwirowanym osadem ściekowym. Taka mieszanka podawana jest do bębnów kompostujących, które oprócz możliwości obracania się (jak betoniarka), są dodatkowo napowietrzane (tak, by nie dopuścić do procesów beztlenowych).
Kompostowanie jest cały czas monitorowane, a mieszanka kompostująca pod wpływem
zachodzących reakcji rozgrzewa się do ponad 80OC. Kompostowanie jednej partii trwa
około 7 dni. Czas procesu w połączeniu z wysoką temperaturą gwarantują stabilizację
oraz higienizację osadu. Kompost po opuszczeniu bębnów pryzmuje się jeszcze przez
3-4 miesiące na pryzmach w HALI KOMPOSTU ŚWIEŻEGO. Zaletą tych działań jest fakt, iż
powstający kompost – certyfikowany nawóz organiczny pod nazwą KOMPOSTON – jest
produktem, a nie odpadem!
Proces obróbki osadu, jego stabilizacji oraz unieszkodliwiania pochłania tak samo dużo
energii, czasu i kosztów inwestycyjnych, co neutralizacja i pozbycie się ze ścieków zawieszonych i rozpuszczonych substancji niepożądanych. Te dwa procesy są nieodłączne
i wspólnie stanowią istotę oczyszczania ścieków w szeroko pojętym rozumieniu.
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Sterownia oczyszczalni ścieków to swoiste centrum dowodzenia, gdzie 24h/dobę pracownicy czuwają
nad poprawnością działania całego procesu oczyszczania ścieków.

WSPARCIE W PROCESIE OCZYSZCZANIA
Na terenie oczyszczalni istnieje dodatkowo infrastruktura wspomagająca proces oczyszczania ścieków:
•

•

•
•
•
•
•

•

operatornia procesu: to sterownia, w której non stop przebywa pracownik nadzorujący pracę całego systemu; ma on podgląd na wszystkie urządzenia znajdujące się
w oczyszczalni ścieków, podgląd wykresów i trendów parametrów oraz ilości przepływających ścieków, osadów i recyrkulatu;
agregaty prądotwórcze: dwa urządzenia niezbędne przy zanikach napięcia; bez energii elektrycznej oczyszczanie ścieków jest niemożliwe – brak możliwości przepompowywania ścieków na dalsze obiekty oraz natleniania reaktorów biologicznych spowodowałoby załamanie się procesu;
stacja PIX: w razie potrzeby załączamy dozowanie soli żelaza w celu efektywniejszego
usuwania fosforu ze ścieków;
osadnik wód deszczowych wraz z pompownią: zbiornik retencyjny na wypadek obfitych, długotrwałych opadów deszczu;
komory i zasuwy w newralgicznych miejscach oczyszczalni ścieków;
laboratorium ścieków: na bieżąco monitorowany jest tu skład ścieków odprowadzanych do odbiornika oraz jakość i parametry osadów ściekowych;
pojazdy specjalistyczne: SCANIA CAPELOTTO (pojazd do hydrodynamicznego udrożniania sieci kanalizacyjnej), STAR beczka SW (pojazd do odwadniania wykopów podczas awarii), pojazd inspekcji TV sieci kanalizacyjnej (robot inspekcyjny + frez – służą
do określania stanu kanalizacji „od środka” oraz bezwykopowego usuwania zatorów);
rozdzielnie elektryczne oraz stacje automatyki procesowej.
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PRACA NA OKRĄGŁO
Oczyszczanie ścieków wraz z przeróbką i unieszkodliwianiem osadów ściekowych to ciągła praca maszynistów, operatorów procesu oraz technologa i specjalistów, którzy nadzorują pracę oczyszczalni w trybie 24 h. To nie fabryka czekolady, którą można zatrzymać na
weekend i odpocząć. W końcu każdy jeleniogórzanin, również Panna Marianna, codziennie korzysta z toalety, myje się, czy gotuje, zużywając średnio 180 litrów wody na dobę.
Ta zaś po wykorzystaniu zamienia się w ścieki. W ścieki, które oczyszczamy MY.

19

INF ORMAC J E
EKONOMI CZNE

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH
W 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze realizowało swoje zadania statutowe w zakresie:
a) bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb odbiorców z terenu Miasta Jeleniej Góry w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków,
b) eksploatacji i utrzymania w stanie sprawności technicznej posiadanych urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych,
c) prawidłowej gospodarki zasobami wodnymi, eksploatowanymi dla potrzeb wodociągowych w ramach posiadanych pozwoleń wodnoprawnych,
d) pełnej laboratoryjnej kontroli systemu produkcji i zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania
ścieków,
e) prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w zbiorniku „Sosnówka”, zgodnie z przyjętym operatem rybackim, to jest:
• zarybiania wód obwodu materiałem zarybieniowym w ilości wskazanej w operacie rybackim,
• odławiania ryb na poziomie nie większym niż wskazany w ww. operacie,
• prowadzenia dokumentacji związanej z gospodarką rybacką w obwodzie.
Spółka realizowała na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych takie usługi, jak:
a) montaż i demontaż wodomierzy innych niż wodomierze główne,
b) badania laboratoryjne wody i ścieków inne niż monitoring kontrolny i przeglądowy,
c) wydawanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ogólnospławnej,
d) uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
e) wykonywanie telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej,
f ) wykonywanie udrożnień sieci kanalizacji sanitarnej specjalistycznym sprzętem wysokociśnieniowym,
g) badanie szczelności kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zadymianie,
h) lokalizacja wycieków z sieci wodociągowej za pomocą korelatora ENIGMA.
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KLIENCI
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka posiadała 35 653 odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych, tym samym w ciągu roku przybyło 314 nowych odbiorców. Wzrost nastąpił między
innymi w wyniku podłączania do sieci kanalizacyjnej kolejnych mieszkańców z obszaru objętego zasięgiem realizowanych inwestycji. Odczytywanych było 53 795 wodomierzy (wzrost o 728 sztuk, to jest
o 1,37%), z czego 33 240 wodomierzy drogą radiową. Spółka wystawiła 225 496 faktur (wzrost o 5 196
sztuk, to jest o 2,35%). Do 4 779 wzrosła również liczba odbiorców korzystających z e-faktury (wzrost
o 1 204 odbiorców).

OTOCZENIE
Spółka, zgodnie z Aktem założycielskim, prowadziła w roku 2017 działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jeleniej Góry. Ponadto
Spółka w roku 2017 prowadziła: hurtową sprzedaż wody do Gminy Janowice Wielkie, Oddziału KSWiK
w Mysłakowicach, GSWiK „Kamienica” w Starej Kamienicy, Zakładów Dr Schneider i Thom Polska
w Radomierzu oraz hurtowy odbiór ścieków z Gminy Janowice Wielkie, Gminy Jeżów Sudecki, GSWiK
„Kamienica” w Starej Kamienicy oraz Zakładów Dr Schneider i Thom Polska w Radomierzu.
Dostawcami materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia i części zamiennych byli profesjonalni producenci (np. Hawle, AVK, ITRON ) oraz hurtownie jeleniogórskie.
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DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W roku 2017 Spółka współfinansowała szereg imprez i wydarzeń kulturalnych skierowanych do lokalnej
społeczności, główne wydarzenia zostały wymienione w Tabeli nr 1. Środki na sfinansowanie powyższych imprez zostały pozyskane z pozostałej działalności Spółki i nie stanowią koszów taryfowych.

Tabela 1. Wydarzenia współfinansowane przez Spółkę w 2017 roku.
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚĆ

1

Wielki Koncert Pasyjny

1 700,00

2

Noc Muzeów

1 200,00

3

„Country pod Śnieżką”

5 000,00

4

Festyn „Baw się z nami, sąsiadami” – Osiedle Goduszyn

3 000,00

5

52 Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego „Karkonosze Open 2017”

5 000,00

6

Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia 2017

3 000,00

7

JGJ Festival – Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu (koncert)

8 000,00

8

Mistrzostwa Polski w Nartorolkach – Puchar Polski i Mistrzostwa Jeleniej Góry

9

VI Karkonoski Puchar Sprintu

500,00
3 000,00

10 „Zaczarowane święta z Tauron Ekoenergia” – koncert charytatywny

10 000,00

11 Paczki z okazji Dnia Dziecka – Świetlica środowiskowa przy Parafii Jana Chrzciciela

2 152,38

12 Paczki Mikołajkowe – Świetlica środowiskowa przy Parafii Jana Chrzciciela

3 265,72

13 Wyjazd na Mistrzostwa Świata w Biegach na Orientację – I LO

6 000,00

14 III Cieplicki Maraton Ekologiczny

2 000,00

15 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Finanse i Rachunkowość

3 000,00

16 Muzeum Karkonoskie – Wystawa Jeleniogórska Secesja

7 000,00

17 XX Festiwal Silesia Sonans

10 000,00

SUMA

73 818,10
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TARYFY
W wyniku przedłużenia o rok taryfy obowiązującej w okresie od 1 marca 2016 do 28 lutego 2017 roku,
w roku 2017 obowiązywały ceny i stawki opłat ustalone w tej taryfie.
Ceny i stawki opłat obowiązujące w 2017 roku przedstawione zostały w Tabeli 2 oraz Tabeli 3.

Tabela 2. Wysokość obowiązujących cen za 1 m3 dostarczanej wody i opłat abonamentowych
w 2017 roku.
TARYFOWA
GRUPA
ODBIORCÓW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

WYSZCZEGÓLNIENIE
Cena w zł/m3

ZAOPATRZENIE W WODĘ
WARTOŚĆ
WARTOŚĆ
NETTO
BRUTTO
6,23
6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

3,82

4,13

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

1,86

2,01

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

7,63

8,24

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

3,71

4,01

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

12,08

13,05

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

10,12

10,93

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

15,9

17,17

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

11,98

12,94

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

11,32

12,23

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

9,36

10,11

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

14,38

15,53

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

10,46

11,30

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

3,82

4,13

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

1,86

2,01

Cena w zł/m

6,23

6,73

7,63

8,24

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c
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cd. tab. 2.
TARYFOWA
GRUPA
ODBIORCÓW

Cena w zł/m3

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tabela 3.

2
3
4
5
6

ZAOPATRZENIE W WODĘ
WARTOŚĆ
WARTOŚĆ
NETTO
BRUTTO
6,23
6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

3,71

4,01

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

12,08

13,05

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

10,12

10,93

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

15,90

17,17

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

11,98

12,94

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

11,32

12,23

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

9,36

10,11

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

14,38

15,53

Cena w zł/m

6,23

6,73

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

10,46

11,30

Cena w zł/m

6,23

6,73

16 214,22

17 511,36

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

Wysokość obowiązujących cen za 1 m3 odprowadzanych ścieków i opłat abonamentowych w 2017 roku

TARYFOWA
GRUPA
ODBIORCÓW
1

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYSZCZEGÓLNIENIE

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
WARTOŚĆ
NETTO
6,25

WARTOŚĆ
BRUTTO
6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

3,82

4,13

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

1,86

2,01

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

7,63

8,24

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

3,71

4,01

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

12,48

13,48

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

10,52

11,36

Cena w zł/m3
3

3

3

3

3
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cd. tab. 3.
TARYFOWA
GRUPA
ODBIORCÓW
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

WYSZCZEGÓLNIENIE

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
WARTOŚĆ
NETTO
6,25

WARTOŚĆ
BRUTTO
6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

16,30

17,60

Cena w zł/m3

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

12,38

13,37

Cena w zł/m3

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

11,72

12,66

Cena w zł/m3

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

9,76

10,54

Cena w zł/m3

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

14,78

15,96

Cena w zł/m3

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

10,86

11,73

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

3,82

4,13

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

1,86

2,01

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

7,63

8,24

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

3,71

4,01

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

12,48

13,48

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

10,52

11,36

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

16,90

17,60

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

12,38

13,37

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

11,72

12,66

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

9,76

10,54

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

14,78

15,96

Cena w zł/m

6,25

6,75

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

10,86

11,73

Cena w zł/m3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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REALIZACJA STRATEGII
Strategia rozwoju Spółki jest corocznie aktualizowana z zachowaniem 5-letniego horyzontu czasowego.
W 2017 roku była realizowana strategia na lata 2017-2021, która została zatwierdzona przez Zwyczajne
Zgromadzenie Wspólników w dniu 21 czerwca 2017 roku. W strategii założono zakończenie realizacji
trzech celów w 2017 roku. Były to następujące cele:
1. Wdrożenie mobilnego systemu rejestracji zdarzeń na sieci wodociągowej.
2. Zmiana „Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków” – (przesunięcie z 2016 roku).
3. Zmniejszenie kosztów odczytów wskazań wodomierzy.

Realizacja tych celów przebiegała następująco:
Ad 1) Cel ten został wprowadzony do strategii w 2016 roku. Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 542/2016
z dnia 15.03.2016 roku powołano Zespół ds. rozpoznania możliwości wprowadzenia w Spółce tzw. systemu inteligentnego zarządzania siecią. Rozpoznanie dotyczyło następujących elementów:
1. System powiadamiania (komunikaty, telefony, sms-y) do zastosowania w Dziale Pogotowia
Wodociągowo-Kanalizacyjnego.
2. System zgłaszania awarii i prac planowych.
3. Aplikacje mobilne (przekazywanie przez pracowników danych o wykonanych pracach za pomocą
aplikacji mobilnych – dotyczy m.in. wodomierzy, hydrantów, zasuw, ruchu na zasuwach, usunięcia
awarii, wykonanie prac planowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej).
4. Integracja aplikacji mobilnych (o których mowa w pkt. 3) z GIS.
Zespół przeprowadził rozpoznanie funkcjonujących systemów w dwóch przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Pierwsza wizyta miała miejsce w Piekarach Śląskich, gdzie został wdrożony
system opracowany przez firmę GIGA Katowice. Wizyta wykazała, że w Piekarach zrezygnowano ze
stosowania urządzeń mobilnych proponowanych przez firmę GIGA z powodu problemów z właściwą
lokalizacją miejsca awarii przez stosowane tam urządzenia. Druga wizyta miała miejsce w Krakowie,
gdzie stosowane są rozwiązania firmy Link Technologies s.c. (prezentacja rozwiązań oferowanych przez
tę firmę odbyła się w Spółce w kwietniu 2016 roku) obejmujące systemy: powiadamiania, zgłaszania
awarii i aplikacji mobilnych. Przedstawiciele MPWiK w Krakowie są zadowoleni ze współpracy z firmą
Link Technologies s.c., jednakże nie było możliwości sprawdzenia w praktyce integracji systemów mobilnych związanych z pracami na sieci z systemem GIS, ponieważ w Krakowie dokumentowanie prac na
sieci odbywa się na podstawie dokumentów papierowych przekazanych do komórki GIS.
W raporcie końcowym Zespół zaproponował zakup systemu powiadamiania dla Działu Pogotowia
Wodociągowo-Kanalizacyjnego od firmy Link Technologies s.c.
W odniesieniu do pozostałych systemów, wymienionych w pkt. 2-4 Zespół zaproponował czasową rezygnację z wdrożenia, dopóki nie zostaną podjęte decyzje w sprawie rozwiązań organizacyjnych dotyczących komórki GIS w Spółce (wybór systemu, określenie zadań, obieg dokumentów, umiejscowienie
GIS w strukturze organizacyjnej). W listopadzie 2016 roku Zarząd podjął Uchwałę Nr ZD-53/2016, na
mocy której został powołany Dział Dokumentacji Cyfrowej poprzez wyodrębnienie z Działu Inwestycji
i Rozwoju. Rada Pracowników pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę organizacyjną. Do czasu
zatwierdzenia zmiany powołany nowy Dział Dokumentacji Cyfrowej funkcjonował jako „Dział w organizacji”. Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w strukturze
organizacyjnej, sankcjonując powołanie tego Działu.
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Dokonano wyboru nowego systemu GIS i w lutym 2017 roku podpisano umowę z firmą Esri Polska z siedzibą w Warszawie w sprawie wdrożenia systemu GEOSECMA for ArcGIS, który umożliwia rejestrację
zdarzeń na sieci bezpośrednio powiązaną z GIS-em za pomocą aplikacji mobilnych.
W marcu 2017 roku została podpisana umowa z firmą Link Technologies s.c., na mocy której wdrożono
system powiadamiania, system zgłaszania awarii i prac planowych oraz system umożliwiający przekazywanie przez pracowników danych o wykonywanych pracach na sieci za pomocą aplikacji bezpośrednio do systemu GIS. Kolejnym etapem była integracja systemów zakupionych od Link Technologies s.c.
z systemem GEOSECMA for ArcGIS i tym samym zakończono realizację celu „Wdrożenie mobilnego
systemu rejestracji zdarzeń na sieci wodociągowej”.

Ad 2) Cel ten jest ujęty w strategii rozwoju Spółki od 2011 roku i jego realizacja napotyka różnorakie trudności. Dwukrotnie projekt Regulaminu był składany do Rady Miasta Jeleniej Góry celem jego
uchwalenia. Za pierwszym razem projekt wycofano ze względu na uwagi zgłoszone przez radnych na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej. Po raz drugi został wycofany w listopadzie 2016 roku z powodu projektowanych zmian w ustawie „Prawo Wodne” i ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (która weszła w życie z dniem 17 grudnia 2017 roku) Spółka jest zobowiązana przedłożyć Radzie Miasta projekt
Regulaminu w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. najpóźniej do 12 czerwca 2018 roku.
W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem nowego Regulaminu.
Cel nie został zrealizowany i zostanie nadal utrzymany w strategii rozwoju Spółki z terminem zakończenia w 2018 roku.

Ad 3) Cel ten został wprowadzony do strategii w 2011 roku pierwotnie z terminem realizacji do 2015
roku, a następnie przesunięty do 2017 roku. Jego realizacja odbywała się poprzez zmniejszenie zatrudnienia w grupie pracowników dokonujących odczytów wodomierzy w następstwie wprowadzania modułu radiowego odczytu wodomierzy.
Do końca 2017 roku zainstalowano 6.175 takich modułów umożliwiających zdalny odczyt wskazań
wodomierzy głównych i wystawienie na tej podstawie faktur. Ponadto 27.850 nakładek do radiowego
odczytu zainstalowały spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, w przypadku których odczyty dokonywane są przez firmy zewnętrzne i przekazywane Spółce. W efekcie powyższych działań zatrudnienie
w grupie pracowników odczytujących wodomierze spadło z 12 osób w 2011 roku do 7 osób na koniec
2017 roku.
Ponadto ze znacznym wyprzedzeniem został zrealizowany cel 1.4. „Wprowadzenie kompleksowego monitoringu sieci wodociągowej”. Cel ten jest realizowany od 2016 roku (został dodatkowo wyodrębniony
w ramach celu 1.13, wprowadzonego w 2015 roku). Jego realizacja przebiegała następująco: w pierwszym etapie zrealizowanym w 2016 roku wyodrębniono 9 stref pomiarowych, a w drugim etapie w 2017
roku kolejne 6 stref. Łącznie wyodrębniono 15 stref pomiarowych i wyposażono je w pomiar przepływu
realizowany w punktach pomiarowych za pośrednictwem przepływomierzy elektromagnetycznych, zasilanych z sieci elektrycznej lub bateryjnie, oraz pomiar ciśnienia wody. Tym samym cała sieć wodociągowa została opomiarowana. Wszystkie punkty pomiarowe zostały włączone do systemu monitoringu
wizyjnego Telwin i dzięki temu Spółka dysponuje kompleksowym monitoringiem sieci wodociągowej
w czasie rzeczywistym. Możliwe jest śledzenie przepływów w wyodrębnionych strefach pomiarowych
i typowanie obszarów, w których mogą występować straty wody w sieci, spowodowane awariami niedającymi zewnętrznych symptomów ich występowania. Awarie takie są stosunkowo szybko lokalizowane i usuwane, co pozwoliło znacznie ograniczyć straty wody.
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Strategia zawiera także cele, które nie mają określonego terminu zakończenia, gdyż są realizowane
w sposób ciągły lub periodyczny. Ogólnie rzecz ujmując, są one związane z racjonalnym gospodarowaniem majątkiem obrotowym, z utrzymaniem ważności przyznanych Spółce certyfikatów ISO, polityką
kadrową i doskonaleniem kwalifikacji pracowników, z doskonaleniem systemu budżetowania, tworzeniem i doskonaleniem systemu zarządzania ryzykiem, a także prowadzeniem otwartej polityki informacyjnej. Wszystkie te cele były realizowane w 2017 roku.
W 2017 roku został osiągnięty zakładany w strategii poziom wszystkich kluczowych wskaźników efektywności:
− wygenerowano zysk netto w kwocie 153,6 tys. zł – w strategii założono generowanie corocznie
dodatniego wyniku finansowego;
− wskaźnik płynności szybkiej wyniósł 1,66 – w strategii założono utrzymywanie tego wskaźnika na
poziomie nie niższym niż 1,00;
− wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem stałym wyniósł 1,03 – w strategii założono
utrzymywanie tego poziomie nie niższym niż 1,00 w całym okresie jej realizacji;
− wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 22,90% – w strategii założono jego utrzymywanie na poziomie nie wyższym niż 35% w całym okresie jej realizacji;
− zatrudnienie na koniec czwartego kwartału 2017 roku wyniosło 236,5 etatu – w strategii założono
utrzymywanie zatrudnienia na poziomie nie wyższym niż 245 etatów w całym okresie jej realizacji;
− cykl obrotu należności z tytułu dostaw i usług na koniec 2017 roku wyniósł 49 dni – w strategii założono wskaźnik nie wyższy niż 52 dni w całym okresie jej realizacji;
− w 2017 roku ograniczono obciążenie podatkiem od nieruchomości o 30.111 zł; dotychczasowe łączne ograniczenie w latach 2016-2017 wynosi 32.831 zł – w strategii założono obniżenie tego podatku
łącznie o 100 tys. zł w okresie 2016-2020;
− na budowę, wymianę i modernizację sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowano w 2017 roku kwotę 5.640,9 tys. zł, tj. 40,3% amortyzacji – w strategii założono przeznaczanie corocznie na ten cel nie mniej niż 35% amortyzacji,
− wskaźnik strat wody wyniósł 18,7% – w strategii założono osiągnięcie tego wskaźnika na poziomie
nie wyższym niż 18% w 2020 roku.
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MODEL HYDRAULICZNY
W ramach realizacji projektu monitoringu strat wody dla systemu wodociągowego miasta Jelenia Góra
w roku 2017 wykonano następujące zadania:
1. Zakończono umieszczenie w systemie monitoringu wizyjnego wszystkich punktów pomiarowych
wykonanych w ramach I i II etapu realizacji zadania.
2. Wydzielone po dwóch etapach strefy pomiarowe zostały uzupełnione o strefę Wzgórze Kościuszki.
Łączna ilość stref widoczna w monitoringu wynosi 15.
Są to strefy:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
3.
−
−
−
−
4.
−
−
−
−
−

01 – strefa Kamienna Wieża;
02 – strefa Leśniczówka – Sobieszów Górny;
03 – strefa Sobieszów Dolny;
04 – strefa Cieplice;
05 – strefa hydroforni Ceglana (Goduszyn);
06 – strefa Centrum;
07 – strefa Wzgórze Kościuszki;
08 – strefa osiedla Czarne;
09 – strefa hydroforni Nowowiejska;
10 – strefa Zabobrze;
11 – strefa Wzgórze Dębowe;
12 – strefa W. Pola;
13 – strefa Osiedle Robotnicze;
14 – strefa osiedle Maciejowa;
15 – strefa hydroforni Bacewicz.
Podjęta została decyzja o wydzieleniu dodatkowych stref pomiarowych:
w strefie Cieplice zostanie wydzielona strefa hydroforni Widok;
w strefie Cieplice zostanie podzielona na Cieplice Zachód i Cieplice Wschód;
w strefie Zabobrze zostanie wydzielona strefa Osiedle Łomnickie;
w strefie Zabobrze zostanie podzielona na Zabobrze 1, 2 i Zabobrze 3.
Wydzielenie dodatkowych stref wymaga wykonania następujących punktów pomiarowych: Punkty
pomiarowe w studzienkach:
P5 – Osiedle Łomnickie;
P9 – ul. Bacewicz;
P10 – ul. Paderewskiego;
P34 – ul. Wojewódzka;
P35 – ul. Spółdzielcza.

Punkty pomiarowe w hydroforniach i komorach na magistralach:
−
−
−

P33 – hydrofornia Widok;
P36 – ul. Wolności (Malinnik) – komora R8 na Magistrali Centralnej;
P37 – ul. Krośnieńska – komora R6 na Magistrali Zachodniej.

Dla punktów tych wykonano niezbędne dokumentacje, uzyskano pozwolenia i zgromadzono materiały
do ich wykonania. Po zakończeniu zadania sieć wodociągowa będzie podzielona na 19 stref pomiarowych.
5. Przez cały rok, w trakcie comiesięcznych spotkań analizowano produkcję, sprzedaż i straty wody
w wydzielonych strefach pomiarowych.
6. Na podstawie ciągłych analiz strat wody w strefach Brygada Aktywnej Kontroli Wycieków (AKW)
prowadziła kontrolę wskazanych obszarów sieci wodociągowej, co pozwalało na szybsze i dokładniejsze wskazywanie awarii przewodów wodociągowych.
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SPRZEDAŻ
Podstawowym źródłem przychodów Spółki w 2017 roku były środki uzyskiwane ze sprzedaży usług
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczone na
rzecz odbiorców z terenu Miasta Jeleniej Góra. Spółka na terenie Miasta Jelenia Góra jest jedynym podmiotem, który świadczy usługi w wyżej wymienionym zakresie.
Poniżej w tabelach przedstawiono sprzedaż wody i odbiór ścieków w latach 2016-2017, w ujęciu ilościowym i wartościowym – Tabela nr 4 i Tabela nr 5.

Tabela 4. Zestawienie sprzedaży wody i odbioru ścieków w m3 w latach 2016-2017.
PRODUKT
WODA, w tym:
GOSPODARSTWA DOMOWE

2016 ROK

2017 ROK

3 231 384,31 3 217 569,98

RÓŻNICA
2017-2016

DYNAMIKA

-13 814,33

-0,43%

2 290 205,31

2 264 885,18

-25 320,13

-1,11%

904 662,30

925 661,30

20 999,00

2,32%

HYDRANTY, BECZKOWOZY

755,30

493,30

-262,00

-34,69%

WODA NA CELE P.POŻ.

302,20

547,90

245,70

81,30%

35 459,20

25 982,30

-9 476,90

-26,73%

3 115 290,68 3 140 176,69

24 886,01

0,80%

ODBIORCY POZOSTALI

HURT
ŚCIEKI, w tym:
GOSPODARSTWA DOMOWE

2 194 057,41

2 181 419,68

-12 637,73

-0,58%

ODBIORCY POZOSTALI KAT. I

703 335,90

770 611,10

67 275,20

9,57%

ODBIORCY POZOSTALI KAT. II

139 207,20

102 112,80

-37 094,40

-26,65%

ZLEWNIA

23 224,47

22 000,51

-1 223,96

-5,27%

HURT

55 465,70

64 032,60

8 566,90

15,45%

Tabela 5. Zestawienie sprzedaży wody i odbioru ścieków w zł w latach 2016-2017.
PRODUKT

RÓŻNICA
2017-2016

2016 ROK

2017 ROK

WODA

19 674 249,43

20 007 792,19

333 542,76

1,70%

ŚCIEKI

20 197 828,87

20 364 272,82

166 443,95

0,82%

5 051 461,24

5 193 401,01

141 939,77

2,81%

44 923 539,54

45 565 466,02

641 926,48

1,43%

ABONAMENT
RAZEM
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DYNAMIKA

W ujęciu ilościowym w 2017 roku w porównaniu do roku poprzedniego zanotowano spadek dostarczonej wody o 13 814,33 m3. Ścieków odebrano natomiast o 24 886,01 m3 więcej niż w roku poprzednim. Mimo spadku ilościowego sprzedaży wody, w 2017 roku nastąpił wzrost przychodów zarówno ze
sprzedaży wody i odbioru ścieków, jak też opłaty abonamentowej łącznie o 641 926,48 zł (1,43%).
Na zanotowany wzrost miała wpływ zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, która wprowadziła nowe ceny i stawki opłat od 1 marca 2016 roku. Powodem
wzrostu w ujęciu wartościowym jest też fakt, iż zwiększyła się sprzedaż dla odbiorców pozostałych oraz
sprzedaż hurtowa ścieków.
Źródłem przychodów w 2017 roku w wysokości 297 971,63 zł była również sprzedaż usług świadczonych przez Spółkę na rzecz zleceniodawców. Jest to wartość niższa niż w roku 2016 roku o 120 904,91 zł
(28,86%). Zanotowano spadek przychodów we wszystkich kategoriach usług, za wyjątkiem badań
i analiz laboratoryjnych.
Porównanie wartości sprzedaży usług w poszczególnych pozycjach przedstawiono w Tabeli nr 6.

Tabela 6. Zestawienie przychodów generowanych przez poszczególne segmenty usługowe Spółki
w zł w latach 2016-2017.
WYSZCZEGÓLNIENIE

2016 ROK

2017 ROK

RÓŻNICA
2017-2016

DYNAMIKA

USŁUGI WODOMIERZOWE

124 417,07

79 105,67

-45 311,40

-36,42%

USŁUGI EKSPLOATACYJNE
I SPRZEDAŻ DOKUMENTACJI

156 467,05

132 065,36

-24,401,69

-15,60%

8 643,84

7 999,18

-644,66

-7,46%

PRACE SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM

20 036,64

14 889,69

-5 146,95

-25,69%

INSPEKCJA TV

21 591,02

10 802,52

-10 788,50

-49,97%

8 456,16

15 564,00

7 107,84

84,06%

79 264,76

37 545,21

-41 719,55

-52,63%

418 876,54 297 971,63

-120 904,91

-28,86%

TRANSPORT

BADANIA I ANALIZY LABORATORYJNE
POZOSTAŁE USŁUGI
RAZEM

Źródła przychodów ze sprzedaży oraz ich strukturę w latach 2016-2017 przedstawia Tabela nr 7.

Tabela 7. Zestawienie przychodów netto ze sprzedaży ogółem w zł w latach 2016-2017.
PRZYCHODY

RÓŻNICA
2017-2016

2016 ROK

2017 ROK

45 342 416,08

45 863 437,65

521 021,57

1,15%

ZMIANA STANU PRODUKTÓW

418 134,80

503 563,98

85 429,18

20,43%

KOSZT WYTWORZENIA
PRODUKTÓW

646 911,84

287 666,38

-359 245,46

-55,53%

SPRZEDAŻ TOWARÓW
I MATERIAŁÓW

99 308,86

345 939,10

246 630,24

248,35%

46 506 771,58

47 000 607,11

493 835,53

1,06%

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

RAZEM

DYNAMIKA

Łącznie w roku 2017 nastąpił przyrost przychodów ze sprzedaży o 493 835,53 zł (1,06%) w stosunku
do roku 2016.
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PRODUKCJA WODY – ODBIÓR I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
W 2017 roku Spółka pobrała dla prowadzonej działalności łącznie 5 675 860 m3 wody, w całości z ujęć
własnych Spółki. Jest to o 568 480 m3 wody mniej, niż pobrano ze środowiska w roku 2016. Na potrzeby
własne Spółka przeznaczyła 1 438 613 m3 pobranej wody, w tym na potrzeby technologiczne ujęć, płukanie sieci wodociągowej i zbiorników sieciowych oraz potrzeby oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego. Procentowy udział ilości pobranej wody z poszczególnych ujęć kształtował się następująco:
•
•
•
•

ZPW Grabarów – 2 577 886 m3 to jest 45,42%,
ZUW Sosnówka – 2 916 789 m3 to jest 51,39%,
Leśniczówka – 127 881 m3 to jest 2,26%,
Kamienna Wieża – 53 304 m3 to jest 0,93%.

W zakresie swojej działalności w 2017 roku Miejska Oczyszczalnia Ścieków przyjęła do oczyszczenia
7 566 768 m3 ścieków.

INWESTYCJE
REALIZACJA PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI JELENIA GÓRA”
W roku 2017 roku Dział Jednostka Realizująca Projekt prowadził działania uzupełniające do zakończonego Projektu.
Działania te obejmowały:
1. Współdziałanie z Wykonawcą oraz Inżynierem Kontraktu w okresie zgłaszania wad dla robót wykonanych w ramach Kontraktu JG-PR-2011-1 „Projektowanie rozbudowa i modernizacja miejskiej
oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze – etap II”.
2. Egzekwowanie od Wykonawców usuwania usterek w ramach udzielonych gwarancji jakości na roboty dla kontraktów zrealizowanych w ramach Projektu.
3. Zakończenie zadania pozaprojektowego pn.: „Budowa instalacji kotłowni centralnego ogrzewania
na MOŚ”.
4. Zakończenie zadania pozaprojektowego pn.: „Wykonanie monitoringu w stacji transformatorowej
na terenie MOŚ”.
5. Budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Dolnośląskiej i Sadowej (zadanie pozaprojektowe uzupełniające podłączenie do sieci wodociągowej dwóch nieruchomości nieobjętych projektem
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”.
6. Przepięcie i przebudowę przyłączy wodociągowych w ul. Cmentarnej do sieci wybudowanej w 2016
roku (zadanie pozaprojektowe).
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REALIZACJA PROJEKTU „OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ JELENIEJ GÓRY”
W ramach tego Projektu w 2017 roku:
1. Zakończono opracowanie „Koncepcji rozwiązań technologicznych III etapu modernizacji MOŚ”.
2. Uzyskano decyzję RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
„Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – etap III”.
3. Zakończono aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sudeckiej”.
4. Opracowano uzupełniający projekt odtworzenia nawierzchni w ul. Mickiewicza dla zadania pn.:
„Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza”.
5. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności”.
6. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojewódzkiej” – planowany termin zakończenia zadania
29.06.2018 roku.
7. Opracowano zbiorcze zestawienie kosztów projektu i wstępną analizę finansową Projektu
„Optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry” oraz dokonano podziału zadań wchodzących w skład Projektu na dwie części:
Cześć I obejmującą:
– Modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap III część 1. (zad. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2);
– Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sudeckiej;
– Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza.
Część II obejmującą:
– Modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap III cześć 2. (zad. 2.3, 2.4);
– Modernizację sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojewódzkiej;
– Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego;
– Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności.
8. Nabór wniosków na dofinasowanie z POIiŚ 2014-2020 nie został ogłoszony zgodnie z wcześniej publikowanym harmonogramem, zatem w celu realizacji zadań Część 1. projektu, 30 czerwca 2017 roku
złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
o udzielenie preferencyjnej pożyczki. Umowa nr 327/2017/Wn01/OW-ok/P o dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 24,11 mln została podpisana dnia 29 grudnia 2017 roku.
Planowany termin rozpoczęcia robót 2018 rok.
9. W celu realizacji Część 2. Projektu przygotowano studium wykonalności oraz dokumenty niezbędne
do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Spółka nie posiada obecnie wystarczających zasobów finansowych na rozpoczęcie realizacji tej części Projektu bez udziału zaplanowanych wcześniej środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POIiŚ.
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ZAKUPY INWESTYCYJNE
Na zakupy inwestycyjne w roku 2017 poniesiono nakłady na kwotę 862 099,75 zł. Do najważniejszych
zadań zaliczyć należy zakup oprogramowania System Inteligentnego Zarządzania Siecią – obejmujący
zintegrowane programy: GIS oraz System Powiadamiania i Zgłoszeń za kwotę 328 458,00 zł oraz zakup
pojazdu brygadowego na potrzeby Wydziału Utrzymania i Eksploatacji Sieci za kwotę 104 242,25 zł. Na
wyposażenie, narzędzia i urządzenia wydatkowano w 2017 roku kwotę 297 384,51 zł. W ramach tych
nakładów zakupiono m.in. zestaw sygnalizacji świetlnej do sterowania ruchem na potrzeby Wydziału
Utrzymania i Eksploatacji Sieci, pompy do zagęszczarek, elektryczne klucze do zasuw, mieszadła i dmuchawy, pompę Amacan dla Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji, prasę hydrauliczną na potrzeby
Działu Automatyki i Energetyki.

ZADANIA MODERNIZACYJNE
Na przeprowadzenie zadań modernizacyjnych w 2017 roku poniesiono nakłady na kwotę
3 728 466,40 zł. W roku 2017 zaplanowano 30 zadań, z czego 9 z nich zrealizowano w całości, a 15 jest
w trakcie realizacji. Na kolejne lata przesunięto: przebudowę kanalizacji w ul. Hofmana, przebudowę
kanalizacji w ul. Struga/Wolności, przebudowę budynku przy Pl. Piastowskim 12, budowę studni przed
tłocznią przy ul. Polnej, modernizację ZPW Grabarów oraz przebudowę budynku ZUW Sosnówka.
Do najważniejszych zadań modernizacyjnych prowadzonych w roku 2017 należą:
•

•
•

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Gałczyńskiego, Głowackiego,
Dunikowskiego i Broniewskiego – zadanie zaplanowane na lata 2017-2018, w 2017 roku poniesiono
nakłady (181 920,95 zł).
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiśniowej – zadanie zaplanowane na lata
2017-2018, w 2017 roku poniesiono nakłady (505 886,96 zł).
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Drzymały, Świętojańskiej, Flisaków
i Złotniczej – zadanie realizowane przez lata 2016-2017, w 2017 roku poniesiono nakłady
(529 315,80 zł).
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ZADANIA INWESTYCYJNE
W roku 2017 na realizację planu inwestycyjnego poniesiono nakłady o łącznej wartości 2 412 220,02 zł,
co stanowiło wykonanie 51,83% zaplanowanych zadań. Stopień realizacji planu inwestycyjnego w dużej
mierze zależny był od czynników zewnętrznych o obiektywnym charakterze, które często uniemożliwiały rozpoczęcie realizacji zaplanowanych zadań, w tym: długotrwałe uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń,
zmiana decyzji właściciela nieruchomości, zmiany przepisów oraz pojawienie się alternatywnego sposobu realizacji inwestycji.
Na uwagę zasługuje fakt, iż coraz częstszym problemem jest wybór wykonawcy dla danego zadania.
Składane przez wykonawców oferty o wartościach wyższych od kwot, jakie Spółka przeznaczyła na realizację danego zadania lub konieczność wielokrotnego wszczynania procedur, z uwagi na brak ofert
w prowadzonych postępowaniach przetargowych, uniemożliwia realizację inwestycji w zaplanowanych
terminach.
W związku z ww. przyczynami, Spółka nie mogła zrealizować m.in. inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. K. Miarki”, „Przebudowa systemu wodociągowego
jeleniogórskiej dzielnicy Maciejowa”.
Do najważniejszych zadań prowadzonych na terenie miasta Jeleniej Góry w roku 2017 należy zaliczyć:
•
•
•
•

Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w ul. Bema – poniesiono nakłady w wysokości
465 534,35 zł.
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strumykowej, zadanie było realizowane w latach
2016-2017, w roku 2017 poniesiono nakłady w wysokości 227 385,00 zł.
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Acord Panorama, zadanie było realizowane w latach
2016-2017, w roku 2017 poniesiono nakłady w wysokości 182 171,48 zł.
Przebudowa i budowa głównego węzła cieplnego i wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku
na terenie zaplecza technicznego przy ul. Ceglanej 7, w roku 2017 poniesiono nakłady w wysokości
611 048,79 zł.

Ponadto w roku 2017 zrealizowano zadania ze środków z rezerwy na łączną kwotę 920 299,41 zł, z czego 42,49% wartości zostało przeznaczone na inwestycje prowadzone w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach realizacji robót budowlanych w rejonie ulic W. Pola i Chłopskiej oraz
Skowronków, Dziecinnej i Wesołej.
Dodatkowo należy nadmienić, iż w roku 2017 nakłady na wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz uzyskanie służebności przesyłu wyniosły łącznie 354 757,83 zł.
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SYTUACJA MAJĄTKOWA
Strukturę majątku własnego Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku według wartości początkowej przedstawia Tabela nr 8.

Tabela 8.

Struktura majątku własnego Spółki według wartości początkowej (brutto) w 2017
roku w stosunku do 2016 roku.

RODZAJ MAJĄTKU

WARTOŚĆ W ZŁ WARTOŚĆ W ZŁ
W 2016 ROKU
W 2017 ROKU

GRUNTY

RÓŻNICA
2017-2016

DYNAMIKA

UDZIAŁ

12 516 496,26

12 477 976,26

-38 520,00

-0,31%

3,20%

307 366 669,91

313 729 561,12

6 362 891,21

2,07%

80,42%

56 027 582,61

56 377 244,60

349 661,99

0,62%

14,45%

ŚRODKI TRANSPORTU

4 123 164,95

4 353 689,86

230 524,91

5,59%

1,12%

POZOSTAŁE
ŚRODKI TRWAŁE

1 673 402,53

1 718 048,51

44 645,98

2,67%

0,44%

ŚRODKI TRWAŁE
W BUDOWIE

2 204 274,89

1 475 600,89

-728 674,00

-33,06%

0,38%

127 800,00

0,00

-127 800,00

-100,00%

0,00%

1,59%

100,00%

BUDYNKI
I BUDOWLE
URZĄDZENIA
TECHNICZNE
I MASZYNY

ZALICZKI NA ŚRODKI
TRWAŁE W BUDOWIE
RAZEM

384 039 391,15

390 132 121,24 6 092 730,09

Strukturę majątku trwałego eksploatowanego przez Spółkę wg stanu na 31 grudnia 2017 roku przedstawia Tabela nr 9.

Tabela 9.

Struktura majątku trwałego w 2017 roku według wartości początkowej (brutto)
w stosunku do 2016 roku.
WARTOŚĆ W ZŁ
W 2016 ROKU

WARTOŚĆ W ZŁ
W 2017 ROKU

618 731,28

0,00

-618 731,28

0,00%

MAJĄTEK WŁASNY

384 039 391,15

390 132 121,24

6 092 730,09

100%

MAJĄTEK OGÓŁEM

384 658 122,43

277 379 758,28

5 473 998,81

100%

RODZAJ MAJĄTKU
MAJĄTEK DZIERŻAWIONY
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RÓŻNICA
2017-2016

UDZIAŁ

W stosunku do roku 2016 nastąpił wzrost majątku trwałego o 6 092 730,09 zł (1,59%) i wynika przede
wszystkim z tytułu dalszego rozwoju i prowadzonych inwestycji w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również dalszego doposażenia Spółki w niezbędne maszyny urządzenia i środki transportu. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość inwestycji w toku wynosiła 1 475 600,89 zł i spadła
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 728 674,00 zł.
W roku 2017 rozliczono zaliczki na środki trwałe w budowie w kwocie 127 800,00 zł i w całości przyjęto
je na stan środków trwałych. Spadek odnotowano również w pozycji – grunty, różnica w porównaniu
z rokiem 2016 wynosi 38 520,00 zł. W pozostałych pozycjach środków trwałych nastąpił wzrost wartości w stosunku do roku poprzedniego, tj.:
•

•
•
•

budynki i budowle – wzrost o 6 362 891,21 zł (2,07%),
urządzenia techniczne i maszyny – wzrost o 349 661,99 zł (0,62%),
środki transportu – wzrost o 230 524,91 zł (5,59%),
pozostałe środki trwałe – wzrost o 44 645,98 zł (2,67%).

Zmianie uległa również struktura własnościowa majątku trwałego. Z dniem 31 grudnia 2017 roku wygasła dzierżawa majątku komunalnego od Miasta Jelenia Góra.						
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BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW
BILANS
Majątek Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w Tabeli nr 10.

Tabela 10. Aktywa bilansowe PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w latach 2016-2017.
AKTYWA

2017 ROK

2016 ROK

[zł]

[zł]

RÓŻNICA
2017-2016

AKTYWA TRWAŁE, w tym:
281 043 196,00 285 251 600,39 -4 208 404,39
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
379 505,38
103 814,36
275 691,02
I PRAWNE
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
276 761 027,00 283 335 356,84 -6 574 329,84
GRUNTY I PRAWO
12 477 976,26
12 516 496,26
-38 520,00
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
BUDYNKI I BUDOWLE
241 493 594,49 243 534 545,49 -2 040 951,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE
19 894 024,31
23 337 092,99 -3 443 068,68
I MASZYNY
ŚRODKI TRANSPORTU
1 054 218,57
1 165 227,25
-111 008,68
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
365 612,48
449 919,96
-84 307,48
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE
1 475 600,89
2 204 274,89
-728 674,00
ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE
0
127 800,00
0
W BUDOWIE
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
0
0
0
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
2 041 210,00
300 000,00
1 741 210,00
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA
1 861 453,62
1 512 429,19
349 024,43
AKTYWA OBROTOWE, w tym:
14 519 830,88 18 162 512,09 -3 642 681,21
ZAPASY
940 243,82
1 216 753,81
-276 509,99
MATERIAŁY
327 664,55
333 412,75
-5 748,20
TOWARY
523 805,00
806 594,20
-282 789,20
ZALICZKI NA DOSTAWY
88 774,27
76 746,86
12 027,41
NALEŻNOŚCI KRÓTKO6 610 975,86
6 072 713,33
538 262,53
TERMINOWE, w tym:
NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK
0
0
0
POWIĄZANYCH
NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH
6 610 975,86
6 072 713,33
538 262,53
JEDNOSTEK, w tym:
NALEŻNOŚCI Z TYT. DOSTAW
6 108 586,07
5 253 140,30
855 445,77
I USŁUG
NALEŻNOŚCI Z TYT. PODAT462 670,09
785 010,96
-322 340,87
KÓW I UBEZPIECZEŃ
DOCHODZONE
0
0
0
NA DRODZE SĄDOWEJ
INNE
39 719,70
34 562,07
5 157,63
INWESTYCJE
6 426 701,07
10 578 509,26 -4 151 808,19
KRÓTKOTERMINOWE
KRÓTKOTERMINOWE
541 910,13
294 535,69
247 374,44
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
RAZEM AKTYWA
295 563 026,88 303 414 112,48 -7 851 085,60

DYNAMIKA
-1,48%
365,56%
-2,32%
-0,31%
-0,84%
-14,75%
-9,53%
-18,74%
-33,06%
680,40%
23,08%
-20,06%
-22,73%
-1,72%
-35,04%
15,67%
8,86%
8,86%
16,28%
-41,06%
14,92%
-39,25%
83,99%
-2,59%

Suma aktywów Spółki w 2017 roku, w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, spadła o 2,59%, to
jest o 7 851 085,60 zł.
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W Tabeli nr 11 przedstawiono składniki pasywów bilansu Spółki.

Tabela 11. Pasywa bilansowe PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w latach 2016-2017.
PASYWA
KAPITAŁY WŁASNE,
w tym:
– KAPITAŁ
PODSTAWOWY
– KAPITAŁ
ZAPASOWY
– KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI
WYCENY
– POZOSTAŁE KAPITAŁY
(FUNDUSZE) REZERWOWE
ZYSK (STRATA)
Z LAT POPRZEDNICH
ZYSK (STRATA)
NETTO
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

2017 ROK

2016 ROK

[zł]

[zł]

227 880 945,70 227 718 394,28

RÓŻNICA
2017-2016

DYNAMIKA

162 551,42

0,07%

226 346 000,00

226 337 000,00

9000,00

0,003%

1 371 236,61

2 385 909,95

-1 014 673,34

-42,53%

10 157,67

10 157,67

0

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

153 551,42

-1 014 673,34

-

-

67 682 081,18

75 695 718,20 -8 013 637,02

-10,59%

3 543 635,46

3 330 380,49

213 254,97

ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE
ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE,
w tym:
WOBEC JEDNOSTEK
POWIĄZANYCH
WOBEC POZOSTAŁYCH
JEDNOSTEK

19 716 460,00

24 530 340,00

-4 813 880,00

-19,62%

7 854 259,65

10 454 122,05

-2 599 862,40

-24,87%

0,00

0,00

0,00

7 823 666,91

10 443 708,30

-2 620 041,39

KREDYTY BANKOWE

4 813 880,00

4 813 880,00

0

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU
DOSTAW I USŁUG
ZALICZKI OTRZYMANE
NA DOSTAWY
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU
PODATKÓW, CEŁ, UBEZPIECZEŃ
I INNYCH ŚWIADCZEŃ
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU
WYNAGRODZEŃ

1 080 091,10

1 975 242,92

-895 151,82

-45,32%

281 172,60

251 537,32

29 635,28

11,78%

1 202 198,13

1 152 860,81

49 337,32

4,28%

149 696,86

98 143,43

51 553,43

52,53%

296 628,22

2 152 043,82

-1 855 415,60

-86,22%

30 592,74

10 413,75

20 178,99

193,77%

36 567 726,07

37 380 875,66

-813 149,59

-2,18%

295 563 026,88 303 414 112,48 -7 851 085,60

-2,59%

INNE
FUNDUSZE SPECJALNE
ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE
RAZEM PASYWA

6,40%

-25,09%
-

Struktura pasywów Spółki wykazuje, iż kapitały własne stanowią 77,10% ogółu pasywów.
W roku 2017 zauważa się wyraźny spadek zarówno zobowiązań długoterminowych (o 19,62%), jak również krótkoterminowych (o 24,87%) w stosunku do roku poprzedniego, wynikający ze spłaty części zaciągniętych pożyczek na zadania inwestycyjne Spółki.
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RACHUNEK WYNIKÓW:
•

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

W Tabeli nr 12 przedstawiono przychody Spółki w latach 2016 i 2017.

Tabela 12. Przychody w zł w latach 2016-2017.
POZYCJA
PRZYCHODY NETTO
ZE SPRZEDAŻY
POZOSTAŁE PRZYCHODY
OPERACYJNE
PRZYCHODY
FINANSOWE
RAZEM

2016 ROK

2017 ROK

RÓŻNICA
2017-2016

DYNAMIKA

46 506 771,58

47 000 607,11

493 835,53

1,06%

3 203 192,08

3 816 545,08

613 353,00

19,15%

505 065,74

678 912,84

173 847,10

34,42%

50 215 029,40 51 496 065,03

1 281 035,63

2,55%

W 2017 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 1,06% w porównaniu do roku 2016.
W pozycji pozostałych przychodów operacyjnych nastąpił wzrost o 19,15% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast przychody finansowe wzrosły w analogicznym okresie o 34,42%.

•

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Koszty działalności Spółki w 2017 roku przedstawiono w Tabeli nr 13.

Tabela 13. Koszty działalności w zł w latach 2016-2017.
POZYCJA
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
POZOSTAŁE KOSZTY
OPERACYJNE
KOSZTY
FINANSOWE
RAZEM

2017 ROK

RÓŻNICA
2017-2016

46 462 276,09

47 879 520,42

1 417 244,33

3,05%

3 049 071,27

2 757 117,04

-291 954,23

-9,58%

778 427,79 -1 136 198,24

-59,34%

2016 ROK

1 914 626,03

51 425 973,39 51 415 065,25

-10 908,14

DYNAMIKA

-0,02%

Całkowity poziom kosztów w Spółce spadł o 10 908,14 zł tj. o 0,02%. Największy udział w tym spadku
mają koszty finansowe, które spadły o 1 136 198,24 zł, tj. o 59,34%. W wyniku spłat pożyczek obniżyła się wartość płaconych odsetek. W zakresie pozostałych kosztów operacyjnych odnotowano spadek
o 9,58%, tj. 291 954,23 zł.
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W Tabelach nr 14 i 15 przedstawiono porównawcze dane z roku 2016 i 2017 dotyczące poziomu kosztów rodzajowych oraz ich struktury.
Tabela 14.   Koszty w układzie rodzajowym w zł w latach 2016-2017.
KOSZT

2016 ROK

AMORTYZACJA

2017 ROK

RÓŻNICA
2017-2016

DYNAMIKA

14 346 138,53

14 001 060,47

-345 078,06

-2,41%

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

4 946 250,36

4 714 509,91

-231 740,45

-4,69%

USŁUGI OBCE

4 230 654,04

4 561 767,79

331 113,75

7,83%

PODATKI I OPŁATY

6 754 746,32

7 172 357,28

417 610,96

6,18%

WYNAGRODZENIA

12 431 795,48

13 310 431,20

878 635,72

7,07%

3 175 858,46

3 343 641,84

167 783,38

5,28%

485 002,96

432 869,98

-52 132,98

-10,75%

91 829,94

342 881,95

251 052,01

273,39%

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
I INNE ŚWIADCZENIA
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH
TOWARÓW
RAZEM

46 462 276,09 47 879 520,42 1 417 244,33

3,05%

Tabela 15.   Struktura kosztów w układzie rodzajowym w procentach
w latach 2016-2017.
KOSZT

2016 ROK
30,88%

2017 ROK
29,24%

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

10,65%

9,85%

USŁUGI OBCE

9,11%

9,53%

PODATKI I OPŁATY

14,54%

14,98%

WYNAGRODZENIA

26,76%

27,80%

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

6,84%

6,98%

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

1,04%

0,90%

WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW

0,20%

0,72%

100,00%

100,00%

AMORTYZACJA

RAZEM

•

WYNIK FINANSOWY

Rok 2017 Spółka zamknęła dodatnim wynikiem finansowym netto w wysokości 153 551,42 zł.
Jednocześnie należy stwierdzić, iż Spółka poniosła stratę na podstawowej działalności, wynik na sprzedaży wyniósł -878 913,31 zł. Na pozostałej działalności operacyjnej Spółka osiągnęła zysk w wysokości
180 514,73 zł, natomiast zysk brutto wyniósł 80 999,78 zł.
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• WAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
W Tabeli nr 16 przedstawiono porównawcze dane z roku 2016 i 2017 dotyczące wskaźników ekonomicznych.

Tabela 16. Analiza wskaźnikowa dla lat 2016-2017.
NAZWA WSKAŹNIKA

WARTOŚĆ
FORMUŁA OBLICZENIOWA OCZEKIWANA

2016 r.

2017 r.

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
RENTOWNOŚĆ
OPERACYJNA SPRZEDAŻY
RENTOWNOŚC BRUTTO
SPRZEDAŻY
RENTOWNOŚĆ NETTO
SPRZEDAŻY
RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW
WŁASNYCH
RENTOWNOŚC MAJĄTKU

wynik na działalności operacyjnej /
przychody ze sprzedaży

max

0,43%

0,38%

wynik brutto /
przychody ze sprzedaży

max

-2,60%

0,17%

wynik netto /
przychody ze sprzedaży

max

-2,18%

0,33%

wynik netto /
kapitały własne bez zysku

max

-0,44%

0,07%

wynik netto /
aktywa ogółem

max

-0,33%

0,05%

gotówka / zobowiązania bieżące

0,05-0,35

1,01

0,82

(gotówka + należności) /
zobowiązania bieżące

0,8-1,0

1,59

1,66

majątek obrotowy /
zobowiązania bieżące

1,8-2,0

1,74

1,85

należności krótkoterminowe /
zobowiązania krótkoterminowe

>1,0

2,36

3,94

majątek obrotowy –
zobowiązania bieżące

max

7 708 390,04

6 665 571,23

kapitał pracujący /
aktywa ogółem

max

2,54%

2,26%

(średni stan należności /
przychody ze sprzedaży) * 360

min

51

49

(średni stan zobowiązań / koszty
działalności operacyjnej) * 360

min

89

69

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
PŁYNNOŚĆ I STOPNIA
– BARDZO SZYBKA
PŁYNNOŚĆ II STOPNIA
– SZYBKA
PŁYNNOŚC III STOPNIA
– BIEŻĄCA
POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ
NALEŻNOŚCIAMI
KAPITAŁ PRACUJĄCY (ZŁ)
UDZIAŁ KAPITAŁU
PRACUJĄCEGO
W CAŁOŚCI AKTYWÓW
SZYBKOŚĆ REALIZACJI
NALEŻNOŚCI (W DNIACH)
CZAS TRWANIA ZOBOWIĄZAŃ
(W DNIACH)

WSKAŹNIKI ROTACJI
WSKAŹNIK OBROTU
AKTYWÓW

przychody ze sprzedaży /
aktywa ogółem

max

0,15

0,16

WSKAŹNIK OBROTU MAJĄTKU
TRWAŁEGO NETTO

przychody ze sprzedaży /
majątek trwały netto

max

0,16

0,17

(średni stan zapasów / koszty
działalności operacyjnej) * 360

min

6

9

ROTACJA ZAPASÓW
(W DNIACH)

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
WSPÓŁCZYNNIK
ZADŁUŻENIA

kapitały obce /
kapitały ogółem

30%-50%

24,95%

22,90%

POKRYCIE ZADŁUŻENIA
KAPITAŁAMI WŁASNYMI

kapitał własny /
kapitały obce

min 1,0

3,01

3,37

POKRYCIE MAJĄTKU
TRWAŁEGO
KAPITAŁEM STAŁYM

(kapitały własne +
zobowiązania długoterminowe +
rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe) / majątek trwały

min 1,0

1,02

1,03

TRWAŁOŚĆ STRUKTURY
FINANSOWANIA

(kapitały własne +
zobowiązania długoterminowe
+ rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe) / kapitały ogółem

max

0,95

0,96
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Przeprowadzona analiza ważniejszych wskaźników uzyskanych przez Spółkę za rok 2017 wskazuje, że
Spółka znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Wszystkie wskaźniki rentowności, za wyjątkiem rentowności operacyjnej sprzedaży uległy poprawie w stosunku do roku ubiegłego.
Wskaźniki płynności finansowej wykazują bezpieczny poziom, co jest korzystne ze względu na duże
zaangażowanie Spółki w realizację inwestycji finansowanych ze środków własnych Spółki oraz zaciągniętej pożyczki. W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich zanotowano spadek wartości kapitału pracującego, zarówno w ujęciu wartościowym jak i procentowym w stosunku do aktywów ogółem.
Mimo spadku, kapitał obrotowy nadal kształtuje się na bezpiecznym poziomie i nie ma ryzyka utraty
płynności.
Obniżeniu w stosunku do 2016 roku uległy wskaźniki: obrotu należnościami oraz realizacji zobowiązań.
Wskaźnik rotacji zapasów natomiast uległ podwyższeniu.
W roku 2017 obniżył się wskaźnik zadłużenia, czego powodem były spłaty pożyczek zaciągniętych
w celu realizacji założonych projektów inwestycyjnych. Pomimo wzrostu udziału kapitałów obcych
w strukturze finansowej Spółki udało się utrzymać wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym na poziomie powyżej 1.

KIERUNKI DZIAŁANIA SPÓŁKI W 2018 ROKU
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Nie przewiduje się zmian w działalności statutowej Spółki w roku 2018.

REALIZACJA STRATEGII
W ramach strategii rozwoju Spółki w 2018 roku będą realizowane działania, obejmujące m.in.:
•
•
•
•
•
•
•

realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, ujętych w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022”,
wdrażanie rozwiązań na bazie „Koncepcji wdrożenia redukcji strat wody i optymalizacji pracy systemu wodociągowego miasta Jelenia Góra”,
prowadzenie aktywnej kontroli wycieków (AKW),
dalsze ograniczanie strat wody,
porządkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, związane głównie z likwidacją nieczynnych odcinków sieci,
optymalizacja obciążenia podatkiem od nieruchomości,
wygenerowanie dodatniego wyniku finansowego oraz utrzymanie równowagi i płynności finansowej.

Kontynuowane będą także działania o charakterze ciągłym, dotyczące racjonalnej gospodarki majątkiem trwałym i obrotowym, utrzymania ważności przyznanych certyfikatów ISO, polityki kadrowej
i kształtowania pozytywnego wizerunku Spółki.
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INWESTYCJE
Zakładane w planie na 2018 rok wydatki z tytułu inwestycji wyniosą 24 479 900,00 zł i obejmą one:
•
•
•
•

zadania inwestycyjne 			
zadania modernizacyjne 		
zakupy inwestycyjne 			
rezerwę 				

3 671 000 zł
17 985 000 zł
1 270 900 zł
1 553 000 zł

Zadania z planu inwestycyjnego zostaną sfinansowane z następujących źródeł:
•
•

Środki PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.
Pożyczka z NFOŚiGW 		

15 479 900 zł
9 000 000 zł

W ramach dostępnych środków przewidzianych na inwestycje 76,88% nakładów (kwota 18 820 000 zł)
stanowią zadania ujęte w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022”.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należą:
•
•
•
•

Przebudowa systemu wodociągowego jeleniogórskiej dzielnicy Maciejowa;
Budowa hydroforni w ul. Głowackiego;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka;
Kontynuacja prac nad Systemem zarządzania siecią wodociągową.

Do najważniejszych zadań modernizacyjnych należą:
•
•

Przebudowa wodociągu oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Al. Wojska Polskiego;
Przebudowa wodociągu w ulicach Hofmana, Morcinka, Gałczyńskiego, Dunikowskiego, Głowackiego,
Reja, Kossaka;
• Optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry: Modernizacja Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków – etap III, część 1;
• Optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry: Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Sudeckiej;
• Rozpoczęcie prac nad modernizacją ZPW Grabarów.
Do najważniejszych zakupów inwestycyjnych należą:
• Wyposażenie, narzędzia i urządzenia. Zakup niezbędnych środków do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wyposażenie warsztatów i narzędzia do Narzędziowni;
• Sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne. Wymiana przestarzałych urządzeń na nowe, zakup
serwerów;
• Oprogramowanie – w tym zakupiona zostanie platforma do zamówień elektronicznych;
• Pojazdy i samochody – sukcesywna wymiana starego sprzętu na nowy, zwiększenie floty.
Środki z rezerwy zostaną wykorzystane na realizację nieprzewidzianych zadań.
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