
SIEDZIBA SPÓŁKI, 27 STYCZNIA 2016 R.  

RADA NADZORCZA 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI  
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH   

BĘDĄCYCH W POSIADANIU SPÓŁKI 

Aktualizacja  na okres 01.07.2016 – 30.06.2019 



PODSTAWY PRAWNE:  
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(J.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) 
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DEFINICJE 
Art.2.  

2) niezbędne przychody — wartość przychodów w danym roku obrachunkowym, zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
odpowiedniej jakości i ilości i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno osiągnąć na 
pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych, oraz osiągnięcie zysku 
14) urządzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do 
ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;  
16) urządzenia wodociągowe — ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i 
uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;  

 

OBOWIĄZEK PLANOWANIA  
Art. 15. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 
ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.  
Art. 20. 4. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności: 
3) koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o których mowa w art. 21 ust. 1. 
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• Art. 21. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje 
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej 
„planem”. 

 2. Plan określa w szczególności:  

 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;  

 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych 
latach;  

 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie 
ścieków;  

 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;  

 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

  

3. Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy 
określonymi w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada 
plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który 
sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3. 

 5. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 rada gminy 
uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu 
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).  

 6. W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym 
mowa w ust. 5, plan stanowi podstawę do określenia i 
jednorazowego zatwierdzenia taryf. 

 7. Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy 
urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. 
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ZAWARTOŚĆ PLANU I SPOSÓB ZATWIERDZENIA 



PODSTAWY PRAWNE:  
Rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf  
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
(Dz. U. Nr 127, poz. 886) 

ZASADY USTALANIA TARYF 

 § 7. 1. Koszty, o których mowa w § 6 pkt 1—5, planuje się na podstawie:  

 2) kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, 
ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym 
wprowadzona jest taryfa, z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w roku 
obowiązywania nowych taryf. 

 2. Koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności:  

 1) spłatę rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia; 2) odsetki od kredytów 
lub pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji oraz koszty finansowe ich obsługi.  

 3. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony środowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 
2, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w szczególności realizuje:  1) ze środków 
własnych; 2) z kredytów lub pożyczek; 3) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje 
dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska. 

 4. Koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych obciąża się kosztami inwestycji 
finansowanych ze środków własnych, w tym z kredytów lub pożyczek spłacanych przez 
przedsiębiorstwo. 

 5. Uwzględnienie w niezbędnych przychodach i taryfowych cenach i stawkach opłat kosztów 
inwestycji, o których mowa w ust. 4, powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w 
czasie. 
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§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne:  

2) określa taryfę odpowiednią do zakresu prowadzonej 
działalności gospodarczej w dziedzinie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 

 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala 
niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych 
cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania 
taryf, uwzględniając w szczególności:  

 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 
a) amortyzację lub odpisy umorzeniowe, b) podatki i 
opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, c) opłaty za 
korzystanie ze środowiska; 2) koszty zakupionej przez 
siebie wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu; 3) 
spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub 
umorzenia; 4) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów 
i pożyczek; 5) należności nieregularne; 6) marżę zysku. 



PODZIAŁ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

1. WODA  - URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE 

1.1. UJECIA WODY 

1.2. STACJA UZDATNIANIA WODY 

1.3. SIEĆ WODOCIĄGOWA I OBIEKTY NA SIECI 

2. ŚCIEKI I ODPADY – URZĄDZENIA KANALIZACYJNE 

2.1. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  

2.2. GOSPODARKA  ODPADAMI  

2.3. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 

2.4. SIEĆ KANALIZACYJNA 

3. BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ 

3.1. LABORATORIA I MONITORING 

3.2. BADANIA ROZWOJOWE I KONCEPCJE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE 

3.3 INFORMATYZACJA I KOMPUTERYZACJA 

3.4. POZOSTAŁE OBIEKTY 

4. ZAKUPY INWESTYCYJNE 

5. POZOSTAŁE KOSZTY ODINWESTYCYJNE 

5.1.RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI DO WYSOKOŚCI AMORTYZACJI 

5.2. RATY KAPITAŁOWE I ODSETKI PONAD WARTOŚĆ AMORTYZACJI 

6. REZERWA INWESTYCYJNA 
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PODZIAŁ I OZNACZENIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO 
 
R-M - ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE 
RAC - RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I  WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
BEZ – PODWYŻSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO  
POZ - POZOSTAŁE 
 

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ZAKRES USŁUG  
 

A - MIASTO SŁUPSK 
B - GMINA SŁUPSK 
C - GMINA KOBYLNICA 
 

PODZIAŁ NA SPOSOBY FINANSOWANIA 
 

AM - [A,B,C] – ŚR. WŁASNE POCHODZĄCE Z AMORTYZAJI :    
A - M. SŁUPSK;  
B - GM. SŁUPSK;  
C – GM. KOBYLNICA; 
RK –  [A,B,C] – RATA KAPITAŁOWA PONAD WARTOŚĆ AMOTYZACJI 
PZ –  POZOSTAŁE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 

 

 

OZNACZENIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 



EWAULACJA DOTYCHCZASOWYCH PLANÓW 

• Zrealizowaliśmy więcej i szybciej niż planowaliśmy 

• Zostały zrealizowane wszystkie planowane zadania w zakładanym budżecie 

• Aktualizacja planu – raport zmian w załączeniu, wynika z przesunięcia 
niektórych pozycji w związku z pojawieniem się nowych zadań o dużym 
priorytecie  

 

6 



PLANOWANIE I OCHRONA ZASOBÓW UJĘĆ WODY  

Zadanie 1/15 - uchwalone 
Nowa studnia głębinowa – 
ujęcie Głobino Zachód 

Budżet” 
150 000 zł 



Dz. 135/6 - 72 555,00 zł +23% VAT,  Dz.  140/4- 12 411,00 zł +23% VAT  
Dz. 139/4-  62 055,00 zł +23% VAT 

OFERTA UM SŁUPSK NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 
– POTWIERDZONA OPERATATAMI RM z 27 listopada 2015 r – Elżbieta Wiśniewska na zlecenie UM 

PŁASZEWKO  

POZYCJA W WPRIMUWIK MIASTO SŁUPSK -  3/15  
– UCHWAŁA RM IX/55/15 z dnia 20.03.2015 

RAZEM 147 021zł +23% VAT = 180 810 zł + 
koszt operatów ok. 500 zł + opłaty notarialne 

Umowa użyczenia z UM Słupsk 
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Głobino 152/1 i 232/1 

• Dz 152/1 - 31 932,00 zł +23% VAT 
• Dz 232/1 - 4 787,00 zł +23% VAT 

RAZEM: 36 719 zł + VAT = 45 165 zł 

OFERTA UM SŁUPSK ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 
– POTWIERDZONA OPERATATAMI RM z 27 listopada 2015 r – Elżbieta Wiśniewska na zlecenie UM 

Wymaga uchwały RM  
Pozycja w planie 1/16 

Umowa użyczenia z UM Słupsk do 31.12.2015 r. 

9 



Orzeszkowej/Wielicka – Teren Bazy 
• Dz. 165/2 - 50 557,00 zł +23% VAT 
• Dz. 166/1 - 15 503,00 zł +23% VAT 
• Dz. 166/3 -  2 810,00 zł +23% VAT  
• Dz. 166/4 -652 986,00 zł +23% VAT 
• Dz. 167/1 - 15 795,00 zł +23% VAT 
• RAZEM: 737 651 zł +VAT = 907 311 zł 

OFERTA UM SŁUPSK NA NABYCIE WŁASNOŚCI NIERYCHOMOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO 
– POTWIERDZONA OPERATATAMI RM z 29 października 2015 r – Elżbieta Wiśniewska na zlecenie UM 

Uwzględnia dotychczasową wartość prawa wieczystego 
użytkowania, (opłata za 2015): 
• Dz. 165/2 – 1 734,70 
• Dz. 166/1 – 863,42 zł 
• Dz. 166/3 -  96,95 zł 
• Dz. 166/4 -22 532,82 zł 
• Dz. 167/1 – 545,04 zł +VAT 
• RAZEM: 25 772,93 = 3,5% ceny zakupu 
. 

Wymaga uchwały RM:  
pozycja w planie 19/16 – pozostałe obiekty 
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Wielicka Dz. 33/14 – szacowany koszt 40 000 zł 
Propozycja zakup części działki 33/14 
przylegającej do naszej działki 166/4;  
- FIMAL złożył roszczenie do Spółki w 

związku z przebiegiem magistrali 
wodociągowej przez należącą do nich 
działkę 33/23 w wysokości 
odpowiadającej rocznej opłacie za 
użytkowanie wieczyste i podatek, tj  
3 621,27 zł/r z uwzględnieniem 
dotychczas poniesionych opłat i 
kosztów; 

- Wypracowano propozycję polegającą 
na zwrocie do miasta działki 33/23 w 
zamian za zakup przez FIMAL części 
działki 33/14 i 32/15 oraz wykupu 
przez Spółkę części działki 33/14; 
 

PROPOZYCJA UPORZĄDKOWANIA WŁASNOŚCI TERENU I SŁUZEBNOŚCI PRZESYŁU W REJONIE BAZY SPÓŁKI 

Podjęcie uchwały przez ZW wymaga podziału działki 33/14, procedura podziału została uruchomiona przez UM Słupsk 
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Wymaga uchwały RM:  
pozycja w planie 19/16 – razem z innymi 
działkami Bazy spółki 



CZYSTA ENERGIA  
DLA CZYSTEJ SŁUPSKIEJ WODY  

• FOTOWOLTAIKA – zadanie 21/16 –  
Budżet 1 650 000 zł 
– planujemy  330 000 zł pozyskać ze środków RPO 

• Instalacja o mocy ok. 250 kW 

• Spółka dysponuje odpowiednim terenem w bezpośredniej bliskości 
stacji uzdatniania wody SUW 

• SUW zaopatruje w wodę miasto Słupsk – jest to największy odbiornik 
energii w produkcji wody 

• POMPA CIEPŁA – zadanie 22/16 –  
Budżet 700 000 zł 
– planowane dofinansowanie 140 000 zł 

• dyspozycja olbrzymią ilością wody w SUW o stałej temperaturze 
umożliwia wykorzystanie potencjału energetycznego wody, bez 
jakiejkolwiek straty środowiskowej; 

• odzyskane ciepło mogłoby zastąpić istniejący kocioł gazowy 
zapewniający energię cieplną dla obiektów Działu Produkcji Wody i 
Laboratorium;  

• MAGAZYNOWANIE ENERGII 
jako B+R – decyzje po znalezieniu partnerów 

• Połączenie potrzeb magazynowania wody z magazynowaniem 
energii 

• Istnieje możliwość realizacji projektu B+R w zakresie magazynowania 
nadwyżki energii elektrycznej w formie energii potencjalnej 
zgromadzonej w ciśnieniu wody – ok. 50 Bar + ciepło 

• Energia może być odzyskana na turbinie 

• Projekt może być dofinansowany również przez koncerny 
energetyczne lub inwestorów patentowych 

teren  
przeznaczony  
na fotowoltaikę 

odbiornik 
energii 



• Zadanie 2/16  
sieć wodociągowa  
– 250 000 zł 
 
Zadanie 14/16 
sieć kanalizacyjna  
– 250 000 zł 
 
 
ZADANIE REALIZOWANE 
WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM 
INWESTYCJI UM SLUPSK 
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Owocowa 1 



• Rejon ul. Poznańskiej 

• ZADANIE 3/16 
sieć wodociągowa 50 000 zł 

• ZADANIE 9/16 
sieć kanalizacyjna 50 000 zł 
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• Wymiana sieci wodociągowej Piłsudskiego – Z. Augusta 
Zadanie 4/16 – Budżet 850 000 zł 
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• OSIEDLE ZACHÓD  
region ul. Banacha, Grechuty, Ordonówny 
 

• Zadanie 5/16 
sieć wodociągowa 200 000 zł 

• Zadanie 13/16 
sieć kanalizacyjna 200 000 zł 
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Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na części osiedla niepodległości 
– rejon ulicy Dmowskiego 

• Sieć wodociągowa DN 100  
L= 1500m, Zakres inwestycji uzależniony 
będzie od zgody właścicieli 
poszczególnych nieruchomości na 
wykonanie odrębnych przyłączy do 
budynków. 

• Zadanie zatwierdzone uchwałą nr 
XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Słupsku z 
dnia 27.03.2013r. 

• Koszt – 1 mln zł  
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wymiana awaryjnej sieci wodociągowej  
na oś. Akademickim cz.6.  
Zadanie 25/13 

• Sieć wodociągowa w ul. Akacjowej, Parkowej i Olchowej - L= 850m 

• Zadanie zatwierdzone uchwałą nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w 
Słupsku z dnia 27.03.2013r. 

• Koszt 510 000 zł, realizacja 2017-2018 - przesunięto 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w 

posiadaniu Spółki 
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Monitoring sieci wodociągowej 
zadanie 5/15 

• Budżet 600 000 zł 

• Monitorowanie zużycia wody i 
ponoszonych strat w wydzielonych 
strefach, możliwość łatwiejszej 
lokalizacji awarii oraz rzeczywistego 
bilansowania produkcji wody. 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w 

posiadaniu Spółki 
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Dembińskiego  
wodociąg 
zadanie 6/15 

• Budżet 90 000 zł 

• DN 100, l= 180 m 

• Wymiana bardzo awaryjnego 
odcinka sieci w związku z 
planowaną przebudową 
nawierzchni w ul. Dembińskiego 
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Przemysłowa  
wodociąg 
zadanie 7/15 

• Budżet 420 000 zł 

• Wymiana awaryjnego odcinka 
sieci w ul. Przemysłowej   
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Zadanie Nr 26/16 - ul. Miejska 
• Budżet 350 000 zł 
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• Stacja dezodoryzacji na sieci 
kanalizacyjnej w ul. 3-Maja 
Zadanie 8/16 
Budżet – 100 000 zł 

• Element programu B+R -  
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• sieć kanalizacyjna w 
rejonie 3-Maja 100 

• uporządkowanie sieci 
obsługującej budynki 
kolejowe 

• budżet 150 000 zł 
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• Os. Niepodległości 

• Renowacja kanalizacji sanitarnej 
zadanie 11/16 
budżet 350 000 zł 

25 



Renowacja koszalińska Małcużyńskiego 
zadanie 13/15 

• Budżet ~700 000 zł 

• Realizacja 2016/17 

• Renowacja bezwykopowa istniejących kanałów w ulicach, które 
zostaną poddane gruntownej przebudowie konstrukcji i nawierzchni. 
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• Rozdział kanalizacji w rejonie  
ul. Jana Pawła II i Lutosławskiego 

• Budżet 130 000 zł 
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• Przebudowa przepompowni Łąkowa  
w rejonie ul. Zamiejskiej 

• Budżet 180 000 zł 
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Badania rozwojowe 

• Poprawa efektywności energetycznej – 50 000 zł 

• Studium wykonalności 
 – Biorafineria Słupsk – 50 000 zł 

• Kofermentacja odpadów biodegradowalnych – 
aplikacje do InnoChem – 30 000 zł 

• Zagospodarowanie wód opadowych na terenie 
bazy spółki – koncepcja – 30 000 zł 

• Program antyodorowy – w ramach środków 
obrotowych 

• Kontynuacja dotychczasowych działań 
optymalizacyjnych 
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ZADANIE 2: 

BIORAFINERIA OS SŁUPSK  

STATE OF THE ART  





SKRATKI 
19 08 01 

SELEKTYWNIE ZEBRANE 
ODPADY ZIELONE 

KOMPOST NIEODPOWIADAJĄCY WYMAGANIOM 
19 05 03 

DO SKŁADOWANIA JAKO STABILIZAT 

BIOFILTR 

UZDATNIANIE 
BIOGAZU 

KOTŁOWNIA 
CIEPŁO 

BIOGAZ 

POWIETRZE ZŁOWONNE 

ISTNIEJĄCA FERMENTACJA MOKRA 
OSADÓW SCIEKOWYCH 

ISTNIEJACA SIEĆ  
BIOGAZU 

OBECNA PRODUKCJA ~ 150 -200m3
n/hD 

PLAN.PRODUKCJA  
 MAX ~80 m3

n/h 
REAKTORY BEZTLENOWE 

~500 MG/ROK ~2 000 MG/ROK 

CHP 1 
330/ 
400 

CHP 2 
330/ 
400 

CHP 3 
250/ 
350 

PRZYŁACZE GAZU GZ-50 

CIEPŁO  
~500 kW 

ISTNIEJĄCA KOGENERACJA 

MASZYNOWNIA 

POWIETRZE 

~1 200 MG/ROK 

PRODUKCJA KOMPOSTU - NAWOZU 
ORGANICZNEGO  DLA ROLNICTWA 

Max ~ 20 m3
n/h Max ~ 60 m3

n/h 

~200 MG/ROK 

DO WSPÓŁKOMPOSTOWANIA  
NA ISTNIEJĄCEJ KOMPOSTOWNI  

 
ZBIORNIK  
BIOGAZU 

ROZDZIELNIA 

PRĄD ~500 kW 

NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI 

OZE 
DODATEK MATERIAŁU 

 STRUKTURALNEGO 

NADWYŻKI DO SIECI ENERGETYKI ZAWODOWEJ 

BIOFILTR 

Przerywaną linią zaznaczono obiekty i instalacje które powstaną lub zostaną rozbudowane  w ramach realizowanego programu:  
„Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk„ – POIiŚ 2007-2013 

ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI 

HALA ZAŁADUNKOWA-ROZŁADUNKOWA 

SKRATKI 

SYSTEM KONTROLI I STEROWANIA 

REAKTOR  
TLENOWY 

ZIELONE 

PRZEFERMENTOWANE ZIELONE 
PRZEFERMENT. SKRATKI + 

GRAFICZNE ODZWIERCIEDLENIE IDEII PROJEKTU SUCHEJ FERMENTACJI SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW 
ZIELONYCH I SKRATEK PRZY WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU INSTALACJI BIOGAZOWEJ I KOMPOSTOWNI NA 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUPSKU – WARIANT OPTYMALNY 

PROJEKT RPO – W RAMACH ZPT MOF SŁUPSK – BUDŻET OK. 8 MLN   

• PROJEKT O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM 
(fermentacja skratek) 

• Projekt objęte umową zintegrowanych porozumień 
terytorialnych 

• Rozwój potencjału instalacji RIPOK zielony – oferta 
dla samorządów do przetwarzania odpadów 
zielonych 
 

Wariant 1 teoretyczny – DGC = 0,86 
Wariant 2 mezofilowy – DGC = 0,72 
Wariant 3 termofilowy = DGC = 0,61 

MCO2_unik = 330 Mg CO2/rok  

http://www.youtube.com/watch?v=KjvgVJUM91k
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Biogaz Biogaz 

Odzysk energii 

Para 

Drugi stopień 
fermentacji 

Woda 

Pierwszy stopień 
fermentacji 

Wymiennik 
ciepła 

Wymiennik 
ciepła 

Generator pary 

Woda 

Ścieki  
oczyszczone/ 

zdezynfekowane 

 
Reaktor 

 

Zielona 
energia 

Odwadnianie 

Do biogazu 

HYDROLIZA WYSOKOTEMPERATUROWA THP  

• Hydroliza wysokotemperaturowa umożliwi lepsze 
przetworzenie większej ilości osadów np., 
pochodzących  z innych oczyszczalni powiatu 
słupskiego – projekt obecnie rozważany w ramach 
opracowywanego planu gospodarki osadami dla 
województwa pomorskiego – WFOŚiGW Gdańsk 

• Hydroliza umożliwia redukcję organiki po 
fermentacji na poziomie poniżej 60% s.m.org., co 
istotnie wpływanie na wzrost produkcji biogazu 

• Lepszy rozkład biologiczny obniża zagrożenie 
odorowe w dalszej przeróbce osadów 

• Zmniejsza zapotrzebowanie na kubaturę 
fermentacji 

•  Proponowany układ: fermentacja – hydroliza – 
fermentacja (DLD) jest możliwy do wdrożenia na 
słupskiej oczyszczalni bez konieczności  większych 
ingerencji  w istniejący układ instalacji – efektywna 
adaptacja bez dodatkowych kosztów;  

• W miarę rozwoju istniejącej instalacji ZIELONY 
RIPOK będzie możliwość zasilania mokrej 
fermentacji większą ilością  bioodpadów; 

• Wygenerowany większy ładunek zwrotny azotu 
będzie mógł być oczyszczony w realizowanej 
obecnie instalacji do oczyszczalnia odcieków – 
projekt POIiŚ 2017-2013  

Przykładowa hydroliza EXELYS™ DLD™  

Wykorzystanie wysokiej temperatury (150 – 190°C) oraz ciśnienia (6 – 15 bar) do rozbicia 
długołańcuchowych molekuł  

Efekt: 

• Zwiększona prędkość reakcji =  możliwość zwiększenia obciążenia WKF 

• Większa dostępność aktywnego węgla = produkcja większej ilości biogazu 

• Najefektywniejsza metoda wzrostu produkcji biogazu na szerokiej gamie substratów  

• Pasteryzacja osadu – bezpieczne i elastyczne zagospodarowanie osadu  
BUDŻET OK. 11 MLN zł   



• Spółka posiada koncesje na produkcję 
energii elektrycznej z CHP, która może 
wykorzystać na własne cele; 

• Maksymalne obciążenie istniejących 
potencjałów wytwórczych jest korzystne w 
przypadku wykorzystania energii 
elektrycznej na własne cele (nie kupując 
oszczędzamy najwięcej) oraz przy 
planowanym zagospodarowaniu nadwyżki  
ciepła z CHP; 

• Na bazie Spółki jest zlokalizowana główna 
przepompownia o stałym zapotrzebowaniu 
na moc el. ok. 150 kW; 

• Przesył energii na tą odległość wymaga 
transformacji; 

• Trasa linii energetycznej przebiegałaby w 
pobliżu istniejącego kolektora ściekowego 
– ustalone warunki terenowo prawne 

ZASILANIE ENERGETYCZNE BAZY SPÓŁKI  
Z CHP OCZYSZCZALNI - OK. 1,5 KM 

TRANSFORMATOR 
OCZYSZCZALNIA 

TRANSFORMATOR  
BAZA SPÓŁKI 

SIEĆ  
ENERGETYCZNA  ok..1,5 KM 
PO TRASIE ISTNIEJĄCEGO 
KOLEKTORA ŚCIEKOWEGO 

PRZEPOMPOWNIA  
RING KANALIZACYJNY 

PRZEPOMPOWNIA  
BORCHARDTA 

• Budżet 1 000 000 zł 
planowane dofinansowanie 250 000 zł 



Cele i zadania na nową perspektywę 

• Kontynuacja dotychczasowych celów i zamierzeń  
zgodnie z strategią i polityką Spółki; 

• Aktywność w pozyskiwaniu środków pomocowych; 
• Innowacyjność 

• Ekoefektywność 

• Powstrzymanie trendu spadku sprzedaży usług: 
• Przemysł  

• Usługi hurtowe 

• Konsolidacja cd. 

• Dostosowanie się  Spółki do nowych możliwości i zagrożeń; 
• Rynek energetyczny i odpadowy; 

• Nowe obciążenia fiskalne i kosztowe;  

• Budżety gminne; 

• Nowe modele inwestycyjne 
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Prognozowanie  → Programowanie →  Plan 

 Trendy demograficzne  
i konsumpcyjne = sprzedaż 

 Długość sieci  

 Jakość usług 

 Niezawodność 

 Podatki 

 Energia 

 Ryzyka 

  

TRENDY W GOSPODRACE 
WODNO-ŚCIEKOWEJ 



Podsumowanie 
• Plan odzwierciedla potrzeby i priorytety działalności inwestycyjnej 

Spółki i jest zadaniem ambitnym do realizacji, 

• Plan wymaga znacznej aktywności Spółki w zakresie pozyskiwania 
dodatkowych środków z funduszy UE; 

• Planowane inwestycje umożliwiają Spółce osiągnięcie zakładanych 
celów rozwojowych w zrównoważonym tempie,  

• Spółka realizuje Środki własne na inwestycje pochodzące z amortyzacji 
są zaplanowane na poziomie uzgodnionym z Komisją Europejską 
(analiza finansowa w Raporcie Końcowym);  

• Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami stanowi ok. 30 % obciążenia 
funduszu inwestycyjnego pochodzącego z amortyzacji; 

• Plan nie obciąża taryfy spłatą rat kapitałowych wraz z odsetkami ponad 
wartość amortyzacji; 
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