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Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”
powstał w 1991 roku. ZMGK jest jedynym właścicielem 
Wodociągów Chrzanowskich i posiada 100 proc. udziałów spółki. 

Jest tworzony przez 3 gminy
zamieszkałe przez blisko 100 tys. osób

79 km2

57 km2

105 km2

Chrzanów

Libiąż

Trzebinia

Informacje ogólne





Majątek
Wodociągów Chrznaowskich

Chrzanów

Hel

(dla porównania to odcinek
z Chrzanowa do Paryża we Francji)

ok. 547 km sieci kanalizacyjnej
(dla porównania to odcinek

z Chrzanowa na Hel)

12 studni
głębinowych

6 ujęć wody
3 stacje

uzdatniania wody
4 oczyszczalnie

ścieków

17 pompowni
wody + hydrofornia

17 zbiorników
wodociągowych
wyrównawczych

i czerpalnych

31 pompowni
ścieków

Chrzanów

Trzebinia

Libiąż

zaplecze techniczne składające się z warsztatów:
remontowego, elektrycznego, mechanicznego,

sprzętowego, samochodowego

ok. 1183 km  sieci wodociągowej

Koszty amortyzacji:

•10 716 774,49 zł – 2017r.
•11 248 780,80 zł – 2018r.
•11 763 178,88 zł – 2019r.



Zatrudnienie

ok.
osób

ok. 70%  zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych

ok. 30% zatrudnionych
na stanowiskach nierobotniczych

*Od 2015 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwie zmalało o ok. 50 etatów 



Uzasadnienie wniosku o zmianę taryfy 

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. wystąpiły z wnioskiem do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie o skrócenie czasu obowiązywania taryfy zatwierdzonej na okres 3 lat
i obowiązującej od czerwca 2018 roku.

Konieczność szybszego wprowadzenia nowej taryfy spowodowały przede wszystkim :
1) utrata jednego z kluczowych dostawców ścieków i tym samym zmniejszeniem rocznego
przychodu według obowiązującej taryfy o kwotę 4 271 800 zł,
2) wzrost kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów powstałych w procesie
oczyszczania ścieków, który w 2020r. (przy planowanej takiej samej ilości odpadów jak w 2019r.)
wzrósł o 431 518 zł,
3) wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej – w 2020r. szacunkowo o 466 511 zł w porównaniu
do roku poprzedniego.

 Wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy uzasadniają przyczyny niezależne od przedsiębiorstwa:
spadek sprzedaży usług Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. oraz znaczny wzrost kosztów
zagospodarowania odpadów ściekowych i zakupu energii elektrycznej.

 Konieczne jest też uwzględnienie innych czynników wpływających na koszty działalności spółki,
w tym m.in. wzrostu inflacji, wzrostu cen surowców i materiałów, wzrostu płacy minimalnej.



Woda sprzedana razem:   

4 621 tys.m3 - 2018 r.
4 387 tys.m3 - 2019 r.
4 429 tys.m3 - 2020 r.   (szacunek na podst. wykonania 9 m-cy)
4 765 tys.m3      - 2021 r. (szacunek na podst. planu na 2021 r.)

Ścieki sprzedane razem:

3 598 tys.m3    - 2018 r.
3 862 tys.m3    - 2019 r.
3 708 tys. m3   - 2020 r.  (szacunek na podst. wykonania 9 m-cy)
3 205 tys.m3    - 2021 r. (szacunek na podst. planu na 2021 r.)

Sprzedaż wody i ścieków (w tys. m3)



W ostatnim czasie znacznie wzrosły koszty zagospodarowania odpadów powstałych w procesie
oczyszczania ścieków tj. osadów ściekowych, skratek, piasku.
Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. eksploatują cztery oczyszczalnie ścieków gdzie rocznie
powstaje ok. 6 600 ton odpadów.

Koszty zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków 

od I - VIII. 2019 r. od IX do X 2019 r.
od XI. 2019r.
do XII 2020r.

Zmiana

I. 2019r./I.2020r.

odpad 19 08 01-skratki 200 500 700 350 %

odpad 19 08 02-piasek 180 250 250 139 %

odpad 19 08 05-osad 
ściekowy 79 130 150 190 %

zagospodarowanie osadów ściekowych – zł/1 Mg netto

Zagospodarowanie osadów ściekowych w ilości 6 684 ton w 2019 r. kosztowało 750 223 zł, 
a w 2020 r. (przy planowanej takiej samej ilości odpadów), ten koszt to 1 181 741 zł, czyli 
158% kosztów roku poprzedniego. 
Po przeprowadzeniu przetargu dla spółki zostaną ustalone nowe stawki opłat obowiązujących od 
01.01.2021r. Z rozeznania rynkowego wynika, że należy spodziewać się dalszego znacznego 
wzrostu wysokości opłat.  



Koszty ponoszone z tytułu podatków i opłat 

* Stawka podatku od nieruchomości dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wynosiła 0,75 % w 2016r., od 2017r. 
wynosi 2%.

** Do końca 2017 roku opłata występowała pod nazwą „opłata za korzystanie ze środowisko” i była kierowana na
konto właściwego urzędu marszałkowskiego. Od 1 stycznia 2018r. kompetencje w zakresie opłat za usługi
wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przeszły do
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 z późn. zm.).
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7.985.472

Na wysokość stawek za wodę i ścieki wpływa amortyzacja,
podatki i opłaty ponoszone przez Wodociągi Chrzanowskie

Stawki podatku
od 2017 r.  - 2%
od 2013 r.  - 2016 r.  - 0,75%
od 2010 r.  - 2012 r.  - 0,5%
od 206 r.  - 2009 r.  - 1 %

2018 2019 2020

8.126.600

8.212.600

8.309.124 (szacunek na podst. wyk. 9 m-cy)



Wysokość podatku od nieruchomości i amortyzacji 
w cenie wody i ścieków

 
I rok II rok III rok 

Cena wody (netto zł) 7,35 7,44 7,61 
    

Podatek od nieruchomości 0,74 0,74 0,75 
Amortyzacja 0,93 0,91 0,91 

    

Razem (netto zł) 1,67 1,65 1,66 
% ceny wody 22,72% 22,18% 21,81% 

    

    

Cena ścieków (netto zł) 8,79 9,01 9,26 
    

Podatek od nieruchomości 1,51 1,56 1,59 
Amortyzacja 1,77 1,76 1,81 

    

Razem (netto zł) 3,28 3,32 3,40 
% ceny ścieków 37,32% 36,85% 36,72% 

 



Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gmin Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna  (Chrzanów, Libiąż, Trzebinia) 
Taryfę zatwierdza się na okres 3 lat (36 m-cy), a kolejne zmiany następują w okresach rocznych (co 
12 m-cy).

obecna cena
cena zł/m3 I rok                       II rok                        III rok 

brutto 
cena zł/m3 brutto cena zł/m3 brutto       cena zł/m3 brutto

zaopatrzenie 
w wodę   7,70 7,94  (3,12 %)* 8,04  (1,26 %)*   8,22  (2,24 %)*

odprowadzanie
ścieków  7,04 9,49  (34,8 %)*   9,73  (2,53 %)* 10,00  (2,77 %)*

* (procentowy wzrost w porównaniu do taryfy z okresu poprzedniego)

Nowe taryfy 



PRZYKŁAD
Planowany wzrost ceny brutto wody dla 4-osobowej rodziny przy zużyciu 80 litrów na dobę 
przy opłacie abonamentowej liczonej z fakturą papierową - w porównaniu do  taryfy 
z okresu poprzedniego (80 litrów/doba x 4 os. x 30 dni = 9,6 m3 wody miesięcznie)

I rok                              II rok                           III rok

2,96 zł/m-c                 1,21 zł/m-c                1,98 zł/m-c 

Planowany wzrost ceny brutto wody i ścieków dla 4-osobowej rodziny przy zużyciu 
80 litrów wody na dobę przy opłacie abonamentowej liczonej z fakturą papierową -
w porównaniu do taryfy z okresu poprzedniego (80 litrów/doba x 4 os. x 30 dni = 9,6 m3 wody 
miesięcznie)

I rok                             II rok                         III rok

26,34 zł/m-c                3,52 zł/m-c                  4,57 zł/m-c

Uwaga!
REJESTRACJA W SYSTEMIE E-BOK I POBIERANIE E-FAKTUR POZWALA OBNIŻYĆ 
OPŁATY DZIĘKI OBNIŻCE ABONAMENTU. 

Nowe taryfy 



Cena zł/m3 netto wody i ścieków dla gospodarstw domowych 

Nowe taryfy - porównanie 

*) cena zatwierdzona przez PGW Wody Polskie
**) dopłata na podstawie uchwały rady gminy
****) ceny zatwierdzone decyzją PGW Wody Polskie z 27.10.2020 r.

woda ścieki woda + ścieki

cena* dopłata**) cena* dopłata**) cena*
zł/m3

netto
zł/m3

netto zł/m3 netto zł/m3 netto zł/m3 netto
Gmina Olkusz 5,73 0,32 9,54 1,10 15,27
Gmina Bukowno 5,73 0,24 9,54 2,50 15,27
Gmina Bolesław 5,73 0,34 9,54 2,97 15,27
Gmina Klucze 5,73 1,05 9,54 1,61 15,27
Gmina Miasto Oświęcim 4,40 6,13 10,53
Gmina Oświęcim 4,40 13,86 18,26
Gmina Jaworzno 5,32 9,12 14,44
Gmina Krzeszowice 3,73 13,00 3,45 16,73

Wodociągi 
Chrzanowskie ***) 7,35 8,79 16,14



Inwestujemy
w zieloną energię! 

 W 2019 r. wyprodukowaliśmy 953 392 kWh energii elektrycznej z biogazu, co stanowi 47,7%
zapotrzebowania na energię elektryczną całej oczyszczalni! 

 Powstająca w efekcie spalania biogazu i kogeneracji energia cieplna w 100% zaspokaja 
potrzeby energii cieplnej całego obiektu, zarówno na potrzeby technologiczne, jak i ogrzewanie 
pomieszczeń.

Inwestycje obniżające koszty działalności spółki 



Inwestujemy
w zieloną energię!

Nasze baterie 
fotowoltaiczne mają 
łączną moc nominalną 
ponad 85 kWp. 

W 2019 r. wyprodukowały łącznie  85 MWh energii!  

Oczyszczalnia Libiąż B

SUW Bolęcin

Oczyszczalnia Siersza

Inwestycje obniżające koszty działalności spółki 

SUW Lgota

Łączna ilość własnej energii elektrycznej wytworzonej z biogazu oraz z baterii fotowoltaicznych 
w 2019 r. - 1 038 MWh , co stanowi 13,12% całkowitego rocznego zapotrzebowania spółki.



Oczyszczalnia Libiąż B

SUW Bolęcin

Inwestycje w nowoczesne technologie 

Nowoczesne kraty taśmowo-hakowe 
w GOŚ w Chrzanowie

Nowy, oszczędny zestaw hydroforowy 
w SUW Płoki 

Bezobsługowa, energooszczędna 
hydrofornia w Płazie

Budowa studni o wysokim standardzie 
technologicznym w Czyżówce



Oczyszczalnia

SUW Bolęcin

Modernizacja taboru transportowo-maszynowego

Zużycie oleju napędowego 

Spółka posiada ponad 60 jednostek transportowych, które łącznie pokonują w skali roku
ponad pół mln kilometrów i działają na obszarze trzech gmin o łącznej powierzchni 242 km2.

W ramach modernizacji taboru w ostatnich latach zakupiono m.in.: trzy minikoparki,
specjalistyczny pojazd ssąco-płuczący, samochód terenowy do diagnostyki sieci
wodociągowej, samochód specjalistyczny do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej
(kamerowóz) oraz ekologiczne i ekonomiczne samochody o wysokiej efektywności spalania
CNG, co przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Prowadzone jest stałe monitorowanie w systemie GPS tras i miejsc pobytu, a także zużycia
paliwa wszystkich jednostek transportowych.



 Pojazd ssąco-płuczący 
Miller Canalmaster
 Kamerowóz

 Samochód diagnostyczny 
sieci wodociągowej

Nowoczesny sprzęt roboczy i diagnostyczny

Pojazdy te świadczą także odpłatne usługi dla 
klientów zewnętrznych.



Oczyszczalnia

SUW Bolęcin

Kamerowóz 
Samochód specjalistyczny do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej:

 wyposażony w najnowszy system monitoringu i wizualizacji
 poprzez zastosowanie dwóch kamer jezdnych umożliwia prowadzenie kontroli technicznej sieci

kanalizacyjnej
 daje możliwość bezwykopowych napraw kanalizacji poprzez zastosowanie rękawa

z tworzywa sztucznego
 zastosowanie inspekcji wizyjnej systemu kanalizacyjnego umożliwia identyfikowanie miejsc

nielegalnego zrzutu ścieków do kanalizacji oraz wprowadzania wód deszczowych
i roztopowych do kanalizacji sanitarnej

Od 2019 roku zidentyfikowanych zostało kilkaset przypadków bezumownego wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Wodociągów Chrzanowskich.
Z tytułu odbioru ścieków z nielegalnych wpięć do sieci kanalizacyjnej spółka uzyskała
przychody w kwocie ok. 320 tys. zł.



Narzędzia informatyczne



Narzędzia informatyczne

Wodociągi Chrzanowskie korzystają z nowoczesnych narzędzi informatycznych

Aplikacja GIS (Geographic Information System – System informacji geograficznej) jest 
kompleksową bazą danych, która umożliwia nadzór nad majątkiem sieciowym oraz 
tworzenie modelu hydraulicznego sieci, a tym samym kontrolę nad jej wydajnością
i awaryjnością.

Stosowany w wodociągach system SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition –
Kontrola Nadzorcza i Zbieranie Danych) służy do monitorowania działań 
poszczególnych obiektów eksploatowanej infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej. Systemem objęte są: stacje uzdatniania wody, ujęcia wody, pompownie 
wody i hydrofornie. Dane z systemu SCADA, pochodzące z urządzeń pomiarowych 
pozwalają na ciągły nadzór nad bezpieczeństwem dostaw wody oraz utrzymywaniem 
standardów w zakresie ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska.

W 2019 roku rozpoczęto w spółce wprowadzanie kolejnego narzędzia informatycznego 
SmartFllow. Stanowi ono zespolenie kilku systemów informatycznych: GIS, SCADA, 
Unisoft. Program umożliwia zarządzanie siecią i identyfikowanie miejsc awarii i 
wycieków, służy więc ograniczaniu strat wody. Oprogramowanie to jest na bieżąco 
rozbudowywane o nowe strefy i nowe możliwości zarządcze nad systemem dystrybucji 
wody. 



Ilość awarii wodociągowych 2016 - 2019 r. 



Oczyszczalnia

SUW Bolęcin

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK)

Rozliczenia za pośrednictwem konta eBOK są

 bezpieczne
 proste
 wygodne 
 ekologiczne!

eBOK umożliwia m.in. szybki dostęp do faktur 
i rozliczeń oraz obniżenie opłaty 
abonamentowej.

REJESTRACJA: www.wodociagi.chrzanowskie.pl

ZACHĘCAMY MIESZKANCÓW ORAZ 
PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE DO 
KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA 
OBSŁUGI KLIENTA!



Dziękujemy za uwagę

Centrala: 32 624 13 60 i 32 624 13 70 71
Sekretariat: 32 623 32 32
Fax: 32 623 32 42
e- mail: poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl

sekretariat@wodociagi.chrzanowskie.pl

Dział Obsługi Klienta: 32 623 36 22
Pogotowie Techniczne: 32 623 25 55 oraz 994 (CAŁODOBOWO)


