Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UL. JAGIELLOŃSKA 8, 32-500 CHRZANÓW

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

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

Chrzanów
79 km2

Libiąż
57 km2

105 km2

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

ok. 1194 km sieci wodociągowej

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

Majątek
Wodociągów Chrzanowskich
31 pompowni
ścieków

ok. 551 km sieci kanalizacyjnej

Trzebinia

(dla porównania to odcinek
z Chrzanowa na Hel)

Chrzanów

Hel

17 pompowni
wody + hydrofornia
Libiąż

Chrzanów

17 zbiorników
wodociągowych
wyrównawczych
i czerpalnych
12 studni
głębinowych
6 ujęć wody

3 stacje
uzdatniania wody

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

4 oczyszczalnie
ścieków

Obiekty w gminie Chrzanów:

Obiekty w gminie Trzebinia:

Charakterystyka obszaru działalności
Obiekty w gminie Libiąż:

Skąd Wodociągi Chrzanowskie biorą wodę?
Ujęcie Lech
na osiedlu Siersza
3
1 846 913 m

Ujęcie Płoki
51 398 m3

SUW Lgota

Ujęcia powierzchniowe

31 152 m3

Ujęcia czynne
oparte na studniach głębinowych

Trzebinia
Ujęcie Bialny Dół
w Psarach
3
230 429 m

Rok 2019 - 2 083 090 m3 tj. 32,3 % całości dostarczonej wody
Rok 2020 - 1 601 000 m3 tj. 26,4 % całości dostarczonej wody

Zakład uzdatniania
wody Dziećkowice

1 601 000 m3
woda kupowana
z Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A.
w Katowicach

Chrzanów

SUW Bolęcin
384 588 m3

Libiąż

SUW Żelatowa
1 841 480 m3

Dane za 2020 r.

Pewność i bezpieczeństwo dostaw wody
 Głównymi źródłami wody pitnej dla Chrzanowa do 2010 roku były ujęcia głębinowe
„Józef” i „Włodzimierz”. Po zamknięciu ZG Trzebionka nastąpiło ich wyłączenie ze
względu na nadmierne zasiarczenie wody.
 W celu uzupełnienia braku ok. 30
proc. zasobów oraz zapewnienia
SUW Bolęcin
bezpieczeństwa przyszłych dostaw
wody
Związek
Międzygminny
"Gospodarka Komunalna" uzyskał
dotację z Funduszy UE w wysokości
21 670 560 Euro.
 W ramach inwestycji zakończonej w 2009 r. wybudowano m.in. rurociąg
magistralny z ZUW Dziećkowice GPW SA oraz dwa zbiorniki wyrównawcze, skąd
Oczyszczalnia jest jako
B uzupełnienie dla całej sieci wodociągowej, głównie
woda rozprowadzanaLibiąż
do Chrzanowa i Libiąża. Zakup z GPW SA to niezbędna gwarancja ciągłości
i bezpieczeństwa dostaw wody. W razie problemów z wydajnością własnych źródeł
- w każdej chwili możemy zwiększyć zasilanie sieci z tego kierunku.

Sprzedaż wody i ścieków (w tys. m3)
Woda sprzedana razem:
4 621 tys.m3
4 387 tys.m3
4 428 tys.m3
4 608 tys.m3

- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r. (plan)

Ścieki sprzedane razem:
3 598 tys.m3
3 862 tys.m3
3 583 tys.m3
3 276 tys.m3

-

2018 r.
2019 r.
2020 r.
2021 r. (plan)

Koszty ponoszone z tytułu podatków i opłat (zł)
OPŁATY I PODATKI

2016

2017

2018

2019

2020

4 303 064

7 985 472

8 126 621

8 212 595

8 308 946

Opłaty za usługi wodne *

651 583

775 057

850 430

756 979

724 914

Opłata za umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym

664 324

673 167

679 619

691 040

669 088

Wpłaty na PEFRON

371 652

362 776

387 355

359 090

353 826

Podatek VAT i akcyzowy

40 131

48 726

51 853

10 855

9 043

Opłata za użytkowanie gruntów

39 267

39 293

39 267

38 849

38 849

Inne podatki i opłaty

22 389

28 267

27 676

23 900

47 528

6 092 410

9 912 758

10 162 821

10 093 308

10 152 230

Podatek od nieruchomości *

SUMA

* 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.).

Na wysokość stawek za wodę i ścieki wpływa amortyzacja,
podatki i opłaty ponoszone przez Wodociągi Chrzanowskie
Podatek od nieruchomości (w zł)
8.126.621
8000000

8.308.946
w tym:
Chrzanów
Trzebinia
Libiąż

8.212.595

7.985.472

7000000

3 563 768 zł|
3 162 741 zł
1 466 293 zł

6000000

5000000

Stawki podatku
4.213.000
4.071.500

4000000

od 2017 r. - 2%
4.303.064

od 2013 r. - 2016 r. - 0,75%
od 2010 r. - 2012 r. - 0,5%

4.137.000

3.475.500
3.281.000

od 2006 r. - 2009 r. -

3.342.900

3000000

3.238.300
2.890.100
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1%

Podatki i opłaty w tys. zł

Sprzedaż w tys. m3

Sprzedaż wody i ścieków, a podatki i opłaty ogółem w latach 2010-2020

Inwestycje obniżające koszty działalności spółki
Inwestujemy
w zieloną energię!

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Chrzanowie

koszt ogółem: 3 486 629 zł
 W 2020 r. wyprodukowaliśmy 1 095 MWh energii elektrycznej z biogazu, co stanowi ok. 50%
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.
 Całkowity koszt inwestycji : 3 486 629 zł, w tym pożyczka WFOŚiGW w Krakowie : 2 538 895 zł.

Inwestycje obniżające koszty działalności spółki
Oczyszczalnia Siersza

Inwestujemy
w zieloną
energię!

SUW Bolęcin
W 2020 r. wyprodukowały łącznie 91,42 MWh energii!

SUW Lgota

Oczyszczalnia Libiąż B
Łączna ilość własnej energii elektrycznej wytworzonej z biogazu oraz z baterii fotowoltaicznych
w 2020 r. - 1 186,42 MWh , co stanowi 15,4% całkowitego rocznego zapotrzebowania spółki.

Inwestycje w nowoczesne technologie

SUW Bolęcin
Nowoczesne kraty taśmowo-hakowe
w GOŚ w Chrzanowie

Budowa studni o wysokim standardzie
technologicznym w Czyżówce

Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat
i płuczki skratek

Inwestycja znacząco polepszyła efektywność i jakość

oczyszczania ścieków. Proces oczyszczania został
zhermetyzowany, zmodernizowano również cały
Oczyszczalnia
Libiąż
B instalację
budynek,
wymieniając system
wentylacji,
elektryczną i system ostrzegania przed
niebezpiecznymi gazami.
Koszt inwestycji ogółem: 4,1 mln zł, w tym 2,5 mln zł
pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie.

Bezobsługowa, energooszczędna
hydrofornia w Płazie

Modernizacja taboru transportowo-maszynowego
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
SUW Bolęcin
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.

Zużycie oleju napędowego
Rok

Olej napędowy

2016

119 714

Oczyszczalnia
2017

104 060

2018

87 538

2019

85 043

2020

75 877

Nowoczesny sprzęt roboczy i diagnostyczny
Pojazdy te świadczą także odpłatne usługi dla
klientów zewnętrznych.

 Pojazd ssąco-płuczący
Miller Canalmaster
 Kamerowóz
 Samochód diagnostyczny
sieci wodociągowej

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 SUW
ściekówBolęcin
do kanalizacji oraz wprowadzania wód deszczowych
i roztopowych do kanalizacji sanitarnej

Oczyszczalnia
Od 2019 roku zidentyfikowanych zostało ponad 200 przypadków bezumownego wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Wodociągów Chrzanowskich.

Radiowy odczyt wodomierzy
 Wodociągi Chrzanowskie zamontowały już około 12 000 takich urządzeń.
 W ciągu najbliższych 2 lat planowane jest objęcie odczytem radiowym
wszystkich gospodarstw domowych oraz firm i instytucji.
 Radiowy odczyt pozwala na ciągłe i dokładne monitorowanie zużycia wody
u odbiorcy i natychmiastowe zareagowanie w przypadku awarii

SUW Bolęcin

 Jest dokładniejszy i pozwala na obserwację
nieuzasadnionego zużycia wody.
 Nie wymaga wizyt odczytywaczy.
 Wdrożenie systemu to koszt ok. 6 mln zł.

Szybko, dokładnie i bezpiecznie!

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 wodociągowokanalizacyjnej. 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.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK)
ZACHĘCAMY MIESZKANCÓW ORAZ
PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE DO
KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA
OBSŁUGI KLIENTA!

SUW Bolęcin
Rozliczenia za pośrednictwem
konta eBOK są





bezpieczne
proste
wygodne
ekologiczne!

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

REJESTRACJA: www.wodociagi.chrzanowskie.pl

Działania edukacyjne i CSR

Instalujemy zdroje w centrach miast
i terenach rekreacyjnych dla nas i dla naszych
czworonogów.

Działania edukacyjne i CSR

W szkołach i przedszkolach z naszego
regionu zainstalowaliśmy zdroje wody pitnej.

Edukujemy, organizujemy, zapraszamy
i jesteśmy obecni na różnych
wydarzeniach w naszym regionie.

Jesteśmy do dyspozycji mieszkańców codziennie
i przez całą dobę!
Dyspozytornia Wodociągów Chrzanowskich
czynna
całodobowo, również w dni wolne od pracy i święta.

jest

Pod alarmowy numer telefonu 994 oraz pod numer 32 623 25 55
o każdej porze można zgłosić wszelkie awarie oraz
nieprawidłowości na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wszystkie zgłoszenia z gmin Chrzanów, Libiąż
i Trzebinia są przez dyspozytorów indywidualnie
analizowane i sprawdzane, a do usuwania poważnych
awarii natychmiast przystępują służby techniczne, które
pełnią codzienne, całodobowe dyżury.

Zgłoszenia o awariach przyjmowane są także
za pośrednictwem eBOK, po zalogowaniu
do systemu.

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)

