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1. Wst p 
 
Goleniowskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o. przedstawia plan modernizacji i rozwoju na lata 2015-
2020, który zast pi plan uchwalony w 2011r (uchwa a RM Nr XIV/148/11 z dnia 30.11.2011). Specyfika 
dzia alno ci w zakresie us ug wodoci gowych i kanalizacyjnych wymaga ci ego usprawniania – 
modernizowania obiektów i urz dze  w zakresie podnoszenia jako ci wiadczonych us ug, ograniczenia 
awaryjno ci dzia ania systemów oraz zapewnienia mo liwo ci wiadczenia us ug w sytuacjach 
kryzysowych.  
Pierwszy plan obejmowa  lata 2008-2015, w kolejnym perspektywa planowania zosta a wyd ona do 
roku 2017, w obecnie przedk adanym perspektywa planowania zostaje wyd ona do roku 2020. Nowy 
plan stanowi wi c okre lenie kierunków rozwoju infrastruktury wodoci gowej i kanalizacyjnej do roku 
2020 i zawiera g ówne zadania inwestycyjne, które by y okre lone w dotychczas obowi zuj cym planie 
do roku 2017 oraz kolejne do roku 2020. 
Na konieczno  sporz dzenia nowego planu rozszerzonego o lata 2015-2020 wp yn a m.in. konieczno  
realizacji zada , których realizacji nie przewidywano w 2011 r oraz konieczno  zmiany w za eniach 
poziomu sprzeda y us ug. 

 to zadania wynikaj ce przede wszystkim z : 
- planowanych przez Gmin  i Starostwo remontów ulic na terenie Miasta Goleniowa i oceny 

stanu technicznego istniej cej w tych ulicach infrastruktury, niestety stan techniczny sieci 
zw aszcza w samym mie cie Goleniów nie jest najlepszy o czym przekonuj  awarie, wykonane 
inspekcje telewizyjne sieci oraz du a ilo  wód przypadkowych, przedostaj cych si  do 
kanalizacji. Przeprowadzone oceny stanu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej w niektórych 
(„starych”) ulicach miasta Goleniowa wykaza y, e ponad 50% d ugo ci sieci jest w z ym stanie 
technicznym i powinna zosta  wymieniona w krótkim okresie czasu. 

- uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu 
- konieczno ci uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych do sprzeda y 
- konieczno ci uporz dkowania gospodarki ciekowej na terenach zabudowanych 

 
Spó ka, wiadcz c us ugi zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków, 
wype nia zadania w asne Gminy Goleniów ze szczególnym uwzgl dnieniem: 

 zapisów Krajowego Programu Oczyszczania cieków Komunalnych; 
 uchwa  Rady Gminy Goleniów w zakresie Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego Terenu 
 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o „Zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu 

cieków"; 
 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków; 
 Ogólnych i bran owych przepisów prawa. 

 
Podstawowym  za eniem,  le cym  u  podstaw  wdro enia  planu,  jest  wywi zanie  si  przez  Gmin  
Goleniów ze zobowi za  zapisanych w Traktacie Akcesyjnym z 2004 roku, poczynionych przez 
Rzeczpospolit  Polsk  w okresie negocjacji cz onkostwa Polski w UE, w zakresie dost pno ci 
mieszka ców zamieszkuj cych aglomeracje do sieci kanalizacyjnej i wodoci gowej. 



4 
 

Jednym  z  celów  powo ania  Spó ki  by o  uporz dkowanie  zarz dzania  gospodark  wodno  –  ciekow  w  
tym efektywna realizacja projektu „Zapewnienie prawid owej gospodarki wodno – ciekowej na terenie 
miasta i gminy Goleniów ”, wspó finansowanego z Funduszu Spójno ci UE.  
Realizacja projektów wspó finansowanych z Funduszu Spójno ci UE wymusza stosowanie zasady 
„zanieczyszczaj cy p aci ”, co wi e si  z konieczno ci  odtworzenia zdekapitalizowanego maj tku w 
ramach rodków zebranych z odpisów amortyzacyjnych (amortyzacja maj tku musi by  uwzgl dniona w 
taryfach op at za wod  i cieki). 
Modernizacja systemów wodoci gowych i kanalizacyjnych jest procesem ci ym, przy czym zaniechanie 
dzia  modernizacyjnych b dzie powodowa  narastanie skali problemów, które b  musia y by  
rozwi zywane w przysz ci. Poniewa  w du ych i z onych systemach zaopatrzenia w wod  i odbioru 
cieków wprowadzanie zmian jest bardzo kosztowne i d ugotrwa e, konieczne jest rozpocz cie procesu 

dostosowawczego jak najwcze niej. 
 

1.1. Obowi zki Gminy Goleniów wynikaj ce ze zobowi za  akcesyjnych Polski - realizacja KPO K 
 

ównym  celem  polityki  wodnej  Unii  Europejskiej  jest  osi gni cie  dobrego  stanu  wód  do  2015  roku.  
Osi gni cie tego celu wi e si  z realizacj  zada  okre lonych w kilkunastu dyrektywach szczegó owych 
w obszarze Jako  wód, do których przestrzegania Polska zobowi za a si  przyst puj c do Wspólnoty 
Europejskiej. 
Jedn  z g ównych dyrektyw w tym zakresie, jest dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. 
dotycz ca oczyszczania cieków komunalnych (zwana potocznie „dyrektyw ciekow ”). Dyrektywa ta 
dotyczy gromadzenia, oczyszczania i zrzutu cieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu cieków z 
niektórych sektorów przemys owych, a jej celem jest ochrona rodowiska przed niekorzystnymi 
skutkami tych zrzutów. 
Dyrektywa 91/271/EWG zobowi zuje pa stwa cz onkowskie Unii Europejskiej m. in. do wyposa enia w 
okre lonych terminach wszystkich aglomeracji (aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub 
dzia alno  gospodarcza s  wystarczaj co skoncentrowane, aby cieki komunalne by y zbierane i 
przekazywane do oczyszczalni cieków komunalnych) o równowa nej liczbie mieszka ców (RLM - 
równowa na liczba mieszka ców oznacza adunek organiczny ulegaj cy rozk adowi biologicznemu, 
wyra ony pi ciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem na tlen (BZT5) w ilo ci 60 g tlenu na dob ) 
wi kszej  od  2000  w  systemy  kanalizacyjne  dla  cieków  komunalnych  i  zapewnienia  biologicznego  
oczyszczania  cieków  przed  wprowadzeniem  ich  do  wód,  tak,  aby  cieki  spe nia y  okre lone  w  
dyrektywie wymagania dotycz ce zawarto ci w nich substancji atwo rozk adalnych biologicznie. W 
ramach wyposa ania aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne nale y zwraca  szczególn  uwag , 
aby projektowanie, budowa i utrzymanie tych systemów realizowane by o zgodnie z najlepsz  wiedz  
techniczn  bez powodowania nadmiernych kosztów. 
Pa stwa cz onkowskie zobowi zane s  równie  do zidentyfikowania obszarów, których wody s  podatne 
(wra liwe) na eutrofizacj . Na tej podstawie ca y obszar Polski zosta  uznany za wra liwy na eutrofizacj . 
Wykorzystano tu przewidzian  w dyrektywie alternatywn  mo liwo  dla obszarów wra liwych, 
pozwalaj  na oczyszczanie cieków w stopniu szczególnie zaawansowanym tylko w niektórych 
aglomeracjach,  tak,  aby  osi gn  redukcj  75%  ca kowitego  adunku  azotu  i  fosforu  zawartego  w  
ciekach komunalnych. Osi gni cie minimum 75% redukcji azotu i fosforu ogólnego zostanie 

zrealizowane,  je eli  w  grupie  oczyszczalni  cieków  o  wielko ci  2  000  –  15  000  RLM  stosowane  b dzie  
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konwencjonalne biologiczne oczyszczanie cieków, natomiast w grupie oczyszczalni o wielko ci powy ej 
15 000 RLM stosowane b dzie pog bione usuwanie azotu i fosforu ogólnego. 
Sposób uzyskania wymaganej redukcji azotu i fosforu, przedstawiony powy ej, zosta  zaakceptowany 
przez Komisj  Europejsk . 
Oprócz konieczno ci rozwi zania problemów w zakresie gospodarki ciekowej dla aglomeracji o RLM 
wi kszym od 2000, dyrektywa nakre la obowi zek odpowiedniego oczyszczania cieków 
odprowadzanych z mniejszych aglomeracji (poni ej 2000 RLM), a tak e ograniczenia adunków 
zanieczyszcze  odprowadzanych bezpo rednio do wód z zak adów przemys u rolno-spo ywczego  4000 
RLM.  
W trakcie negocjacji o przyst pieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, w zakresie sektora „ rodowisko”, 
uzyskano okresy dostosowawcze w zakresie wyposa ania aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalnie cieków. 
Do 31 grudnia 2010 r. nale o wyposa  aglomeracje o równowa nej liczbie mieszka ców wynosz cej 
powy ej 15 000, w systemy odprowadzania i oczyszczania cieków oraz nale y wyposa  aglomeracje o 
równowa nej  liczbie  mieszka ców  wynosz cej  od  2000  do  15000,  w  systemy  odprowadzania  i  
oczyszczania cieków. Aby wype ni  przyj te przez Polsk  zobowi zania, w zakresie wdra ania dyrektywy 
ciekowej, koniecznym sta o si  osi gni cie celów po rednich zapisanych w Traktacie Akcesyjnym : 

• do 31 grudnia 2005 r. zgodno  z dyrektyw  powinna by  osi gni ta w 674 aglomeracjach, z których 
adunek zanieczyszcze  biodegradowalnych stanowi 69% ca kowitego adunku zanieczyszcze  tego 

typu pochodz cego z aglomeracji,  
• do 31 grudnia 2010 r. zgodno  z dyrektyw  powinna by  osi gni ta w 1069 aglomeracjach, z 

których adunek zanieczyszcze  biodegradowalnych stanowi 86% ca kowitego adunku 
zanieczyszcze  tego typu pochodz cego z aglomeracji,  

• do 31 grudnia 2013 r. zgodno  z Dyrektyw  powinna by  osi gni ta w 1165 aglomeracjach, z 
których adunek zanieczyszcze  biodegradowalnych stanowi 91% ca kowitego adunku 
zanieczyszcze  tego typu pochodz cego z aglomeracji,  

• do 31 grudnia 2015 r. zgodno  z Dyrektyw  powinna by  osi gni ta we wszystkich aglomeracjach, 
z których adunek zanieczyszcze  biodegradowalnych stanowi 100% ca kowitego adunku 
zanieczyszcze  tego typu pochodz cego z aglomeracji,  

Okres przej ciowy na dostosowanie oczyszczalni zak adów sektorów przemys u rolno – spo ywczego do 
wymogów dyrektywy trwa  do dnia 31 grudnia 2010 roku.  
W celu realizacji zada  w zakresie wyposa enia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalnie cieków komunalnych, wynikaj cych z Traktatu Akcesyjnego (w cz ci dotycz cej 
spe nienia  przez  Polsk  wymaga  dyrektywy  91/271/EWG  w  sprawie  oczyszczania  cieków  
komunalnych), zosta  sporz dzony przez Ministra rodowiska, zgodnie z ustaw  Prawo wodne, „Krajowy 
program oczyszczania cieków komunalnych”(KPO K). 
Zosta  on  przyj ty  przez  Rad  Ministrów  w  dniu  16  grudnia  2003  r.  Program  ten  okre la  dzia ania  w  
zakresie wyposa enia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie cieków, które b  
podejmowane do ko ca okresu przej ciowego wynegocjowanego dla tej dyrektywy tj. do ko ca 2015 r., 
a tak e dla okresów po rednich 2005 r., 2010 r., 2013 r. zapisanych w Traktacie Akcesyjnym. 
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2. Podstawa prawna i zakres opracowania 
 

Obowi zek sporz dzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urz dze  wodoci gowych i 
kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm). 
 
Zgodnie z ustaw , plan winien okre la  : 

1) planowany zakres us ug wodoci gowo-kanalizacyjnych, 
2) przedsi wzi cia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 
3) przedsi wzi cia racjonalizuj ce zu ycie wody oraz wprowadzanie cieków, 
4) nak ady inwestycyjne w poszczególnych latach, 
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

 
Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych zada  rozwojowych i modernizacyjnych w zakresie 
urz dze  wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej. Zestawienia prezentuj  szacowane koszty inwestycyjne 
poszczególnych zada , harmonogram ich realizacji oraz planowane ród a ich finansowania. W 
opracowaniu zawarto równie  oszacowanie wp ywu realizacji planu na taryfy w poszczególnych latach. 
 
Zakres opracowania obejmuje równie  m.in. : 

1) krótk  charakterystyk : 
 Gminy Goleniów 
 obszaru dzia ania GWiK, 
 systemu zaopatrzenia w wod  
 systemu odprowadzania cieków 

2) analiz  wp ywu realizacji planu na: 
 dzia alno  finansow  GWiK 
 prognoz  taryf za wod  i cieki 

 
Przy tworzeniu Planu wykorzystano nast puj ce materia y i opracowania:  

 „Plan rozwoju i modernizacji urz dze  wodoci gowych i urz dze  kanalizacyjnych miasta i 
gminy Goleniów na lata 2012-2017” 

 Strategia Rozwoju Gminy Goleniów 
 Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
 Wieloletni Plan Inwestycyjny  
 Plan Rozwoju Lokalnego  
 Program Ochrony rodowiska  
 Dokumentacje wodno - prawne uj  wody i oczyszczalni cieków 
 Koncepcja zaopatrzenia w wod  pitn  Gminy Goleniów – opracowanie firmy „ INWOD „ 

In ynieria rodowiska Wodnego w Szczecinie, 
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3. Cele Planu i kierunki planowanych dzia . 
 

Nadrz dnymi celami realizacji „Planu rozwoju i modernizacji urz dze  wodoci gowych i urz dze  
kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020” s : 

a. wywi zanie si  przez Gmin  Goleniów ze zobowi za  zapisanych w Traktacie Akcesyjnym z 2004 
roku, poczynionych przez Rzeczpospolit  Polsk  w okresie negocjacji cz onkostwa Polski w UE, w 
zakresie dost pno ci mieszka ców zamieszkuj cych aglomeracje do sieci kanalizacyjnej i 
wodoci gowej 

b. uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej, 
c. modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej, 
d. bezpiecze stwo zaopatrzenia w wod  pitn  i odprowadzania cieków, 

e. zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami konsumentów jako ci us ug wodoci gowo - 
kanalizacyjnych, spe niaj cej ustanowione przez prawo polskie oraz Unii Europejskiej (UE) 
parametry. 

Tworz c plan ustalono nast puj ce kierunki dzia : 
 Realizacja projektu „Zapewnienie prawid owej gospodarki wodno – ciekowej na terenie miasta i 

gminy Goleniów” 
 Rozbudowa i modernizacja urz dze  wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej w ramach 

mo liwo ci finansowych Spó ki. 
 Automatyzacja systemów zarz dzania i monitorowania urz dze  wodoci gowych i 

kanalizacyjnych. Realizacja tego dzia ania pozwoli na zwi kszenie szybko ci reagowania na 
sytuacje awaryjne oraz pozwoli ograniczy  koszty osobowe zwi zane z obs ug  urz dze . W 
pierwszej kolejno ci Spó ka zamierza skupi  si  na przygotowaniu dokumentacji i wykonaniu 
monitoringu oczyszczalni cieków Komarowo i Goleniów oraz uj cia wody Goleniów. Centralna 
dyspozytornia zlokalizowana zostanie na O  Goleniów, 

 Odtwarzanie rodków trwa ych maj cych bezpo redni wp yw na prawid owe funkcjonowanie 
urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych. Dzia anie to zwi zane jest z zapewnieniem 
mo liwo ci zakupu przez Spó  agregatów g binowych, pomp ciekowych, spr arek i 
dmuchaw. Ponadto w dzia aniu tym zawarte s  prace zwi zane z zapewnieniem uzyskiwania 
wymaganych parametrów produkowanej wody (przez monta  m.in. lamp UV do dezynfekcji 
wody) i oczyszczanych cieków oraz realizacji wymaga  przepisów ochrony przeciwpo arowej, 

 Prawid owa gospodarka wodomierzowa oraz poprawa jako ci wiadczonych us ug poprzez 
wprowadzanie odczytów zdalnych wodomierzy, 

 Dzia ania umo liwiaj ce wiadczenie us ug w sytuacjach kryzysowych – zapewnienie zasilania 
urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych w sytuacji braku zasilania energetycznego z 
publicznej sieci energetycznej, 

 Wzmocnienie i unowocze nienie parku maszynowego Spó ki, 
 
  



8 
 

4. Charakterystyka Gminy Goleniów 
 
Gmina Goleniów zajmuje powierzchni  443 km² w pó nocno-zachodniej cz ci województwa 
zachodniopomorskiego. W jej sk ad wchodzi 49 miejscowo ci wyszczególnionych.  
 
Dla potrzeb planistycznych w gminie Goleniów wyznaczone zosta y dwie aglomeracje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aglomeracja Goleniów wyznaczona uchwa  Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr 
XVIII/230/12 z dnia 25 wrze nia 2012 r. 
obejmuj ca swoim zasi giem miejscowo ci: Goleniów, ary, aniewo, ozienica (GPP), 
Poda sko, Budno 
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 Aglomeracja Komarowo wyznaczona rozporz dzeniem Nr 19/2006 Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego2006 r. oraz rozporz dzeniem zmieniaj cym Nr 66/2006 
z dnia 16 marca 2006 r. 
obejmuj ca swoim zasi giem m.in. miejscowo ci: Komarowo, Borzys awiec, K py Lubczy skie, 
Lubczyna, Czarna ka, Pucice, Rurzyca, Kliniska Wielkie, Za om. 

 
4.1. Zmiana ludno ci Gminy Goleniów w okresie dzia alno ci GWiK 
 

 
NAZWA MIEJSCOWO CI 

 
AGLOMERACJA Rok 2007 Rok 2013 Zmiana Zmiana 

cznik   27 26 -1 -4% 

Bia   360 434 74 21% 

Bolechowo   213 219 6 3% 

Boles awice   9 8 -1 -11% 

Borzys awiec Komarowo 92 115 23 25% 

Budno Goleniów 220 224 4 2% 

Burowo   116 113 -3 -3% 

Czarna ka Komarowo 184 297 113 61% 

Danowo   255 252 -3 -1% 

Domastryjewo   13 13 0 0% 

Glewice   122 115 -7 -6% 

Goleniów Goleniów 22 540 22097 -443 -2% 

Gniazdowo   24 24  0 0% 

Imno   75 76 1 1% 

Ininka (Nadrzecze)   25 20 -5 -20% 

Kamieniska   8 7 -1 -13% 

ty   209 218 9 4% 

py Lubczy skie Komarowo 34 37 3 9% 

Kliniska Wielkie Komarowo 1 103 1 290 187 17% 

Komarowo Komarowo 622 592 -30 -5% 

Kr psko Goleniów 395 451 56 14% 

Krzewno Goleniów 228 223 -5 -2% 

Lubczyna Komarowo 526 547 21 4% 

aniewo Goleniów 109 159 50 46% 

Lesko   5 6 1 20% 
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ozienica  65 63 -2 -3% 

Marszewo  270 359 89 33% 

Mi kowo  206 239 33 16% 

Modrzewie   243 288 45 19% 

Mosty   1 359 1 292 -67 -5% 

Mosty Osiedle   119 165 46 39% 

Niewiadowo  53 58 5 9% 

Poda sko Goleniów 261 387 126 48% 

Pucie   30 28 -2 -7% 

Pucko   2 4 2 100% 

Pucice Komarowo 475 579 104 22% 

Rurka   21 12 -9 -43% 

Rurzyca Komarowo 579 774 195 34% 

Stawno   129 144 15 12% 

wi ta   303 285 -18 -6% 

Tarnowiec   57 65 8 14% 

Tarnówko   113 135 22 19% 

Wierzchos aw   216 235 19 9% 

Zabród   83 115 32 39% 

Za om Komarowo 761 1 055 294 39% 

ary Goleniów 179 225 46 26% 

wia   20 39 19 95% 

wia B   244 289 45 18% 

Razem ca a Gmina  33 302 34 374 1072 3% 

w tym:        

Aglomeracja Goleniów  25 130 25 208 78 0,3% 

Aglomeracja Komarowo  4 376 5 286 910 21% 
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5. Charakterystyka urz dze  wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej. 
 
5.1. Obszar wiadczenia us ug przez GWiK 
 

Miejscowo  Aglomeracja Zasilanie w wod  
z SUW Zlewnia O  

Bia   Goleniów Bia  
Boles awice   Boles awice  
Borzys awiec Komarowo Komarowo Komarowo 
Budno Goleniów Budno Budno 
Burowo   Mosty  
Czarna ka Komarowo Kliniska  Komarowo 
Danowo   Danowo  
Glewice   Glewice  
Goleniów, Krzewno Goleniów Goleniów Goleniów 
Imno   Mosty   

ty   Kr psko   
Kliniska Wielkie Komarowo Kliniska Komarowo 
Komarowo Komarowo Komarowo Komarowo 
Kr psko  Kr psko  
Lubczyna, K py Lubczy skie Komarowo Komarowo Komarowo 
aniewo Goleniów Kr psko   
ozienica - GPP Goleniów Goleniów Goleniów 

Marszewo  Marszewo   
Mi kowo, Gniazdowo  Mi kowo   
Modrzewie   Kr psko   
Mosty   Mosty Mosty 
Mosty-Osiedle   Mosty Mosty 
Poda sko Goleniów Budno Goleniów 
Pucice Komarowo Kliniska Komarowo 
Rurzyca Komarowo Kliniska Komarowo 

wi ta   wi ta wi ta 
Zabród   Zabród   
Za om Komarowo Kliniska Komarowo 

ary Goleniów Goleniów Goleniów 
wia   Goleniów   
wia B   Goleniów   

Ininka (Nadrzecze)   Komarowo   
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Miejscowo ci bez dost pu do us ug zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania 
cieków na obszarze dzia alno ci GWiK sp. z o.o.  

 

Lp.  

 
Brak dost pu do us ug 

zbiorowego zaopatrzenia w wod   
 

Lp. 
Brak dost pu do us ug 

zbiorowego odprowadzania 
cieków 

Ilo  osób 
(wg stanu na koniec 

roku 2013) 

  1  Bia   434 

  2  Boles awice  8 

  3  Budno  (cz ciowo)  120 

  4  Danowo  252 

  5  Glewice  115 

  6  Gniazdowo  24 

  7  Imno  76 

  8 Ininka (Nadrzecze)  20 

  9  K ty  218 

  10  Kr psko  451 

  11 ozienica  63 

  12  Mi kowo  239 

  13 Modrzewie  288 
1 Niewiadowo 14 Niewiadowo  58 

  15 Zabród  115 

  16 wia  39 

  17 wia B   289 
Razem :  2809 

 
 
Miejscowo ci bez dost pu do us ug zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania 
cieków na obszarze dzia alno ci WOZ sp. z o.o.  

 
 

Lp.  

 
Brak dost pu do us ug 

zbiorowego zaopatrzenia w wod  
  

Lp. 
Brak dost pu do us ug 

zbiorowego odprowadzania 
cieków 

Ilo  osób 

- - 1  Bolechowo  219 

  2  B cznik  26 

  3  Stawno  144 

  4 Tarnowiec  65 

  5  Tarnówko  135 

  6 Wierzchos aw  235 
Razem :  824 
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5.2. Charakterystyka urz dze  wodoci gowych. 
 

5.2.1. Uj cia i stacje uzdatniania wody. 
Na terenie Gminy Goleniów zaopatrzenie w wod  pochodzi w 100% z uj  podziemnych. Na 
przewa aj cym obszarze Gminy wyst puj atwo dost pne wody podziemne, stanowi ce jeden, ci y 
w poj ciu hydraulicznym zbiornik, zasilany g ównie przez infiltracj  wód opadowych i 
powierzchniowych z niewielkim dop ywem podziemnych. 
Teren Aglomeracji Goleniów zwodoci gowany jest w ponad 96%, teren Aglomeracji Komarowo prawie 
w 100%.  
Aktualnie brak jest zasilania w wod  wodoci gow  miejscowo ci takich jak Niewiadowo   
zamieszka ych przez oko o 60 mieszka ców oraz niewielkich „koloniach” takich jak Kamieniska czy 
Kolonia wia B . 
 
Produkcja wody pitnej (uzdatnionej) realizowana jest w  8 czynnych uj ciach i stacjach uzdatniania o 
ró nej wielko ci, zasilaj cych w sposób ci y odpowiednio miejscowo ci  : 
   
Goleniów : Goleniów, wia B , Bia , Mi kowo, Gniazdowo, GPP ozienica, Rurzyca,    

Marszewo, wia, ary, Modrzewie, aniewo, Kr psko, K ty,   
Kliniska : Kliniska Wielkie, Za om, Pucice, Czarna ka, 
Mosty :  Mosty, Mosty-Osiedle, Imno, Burowo, 
Komarowo: Komarowo, Borzys awiec, Lubczyna, Ininka, ozienica 
Danowo : Danowo, 
Budno :  Budno, Poda sko, 

wi ta : wi ta, 
Zabród :  Zabród, 
 
oraz  3  awaryjnych  (wy czonych  na  co  dzie  z  eksploatacji)  w  Mi kowie, Kr psku i Marszewie, 
zasilaj cych w sytuacjach wyj tkowych nast puj ce miejscowo ci: 
 
Mi kowo  –  Mi kowo, Gniazdowo, 
Kr psko  –  Kr psko, aniewo, K ty, ary, Modrzewie, 
Marszewo –  Marszewo.  
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W tabeli poni ej przedstawiono wykaz uj  wody pitnej z wielko ci  rocznej produkcji (poboru wody 
surowej). 

 

Lp. Nazwa uj cia wody - lokalizacja 
Produkcja 

wody 
tys. m3/rok 

I Aglomeracja Goleniów  

1. SUW Goleniów 1 500 

2. SUW Budno 30 

II Aglomeracja Komarowo  

1. SUW Komarowo 130 

2. SUW Kliniska 110 

III Uj cia poza aglomeracjami  

1. SUW Boles awice 0,5 

2. SUW Danowo 27 

3. SUW Mosty 80 

4. SUW wi ta 13 

5. SUW Zabród  

III Uj cia REZERWOWE  

1. SUW Kr psko 0 

2. SUW Marszewo 0 

3. SUW Mi kowo 0 

 
 
Wszystkie uj cia wody eksploatowane przez GWiK Sp. z o.o. posiadaj  aktualne decyzje wodno - prawne 
na pobór wody. 
 
 
 
  



15 
 

5.2.2. Sieci wodoci gowe. 
W tabeli poni ej przedstawiono wykaz d ugo ci sieci wodoci gowych i przy czy wodoci gowych w 
poszczególnych miejscowo ciach oszacowanych na podstawie map geodezyjnych wg stanu na koniec 
roku 2014. 

Lp. Miejscowo  
ugo  sieci 

wodoci gowej 
[km] 

ugo  przy czy 
wodoci gowych 

[km] 
1 Bia  8,5 4,1 

2 Boles awice 0,1 0,2 

3 Borzys awiec 3,7 1,0 

4 Budno 5,5 1,0 

5 Burowo 2,5 0,7 

6 Czarna ka 5,5 3,8 

7 Danowo 2,2 1,7 

8 Glewice 5,5 0,9 

9 Goleniów, Krzewno 74,8 42,0 

10 Imno 3,1 0,9 

11 ty 3,4 0,8 

12 Kliniska Wielkie 12,2 6,9 

13 Komarowo 9,1 1,6 

14 Kr psko 9,2 2,9 

15 
Lubczyna, K py 
Lubczy skie 

7,9 3,4 

16 aniewo 2,9 0,4 

17 ozienica - GPP 10,5 0,9 

18 Marszewo 5,5 2,0 

19 
Mi kowo, 
Gniazdowo 

4,3 2,0 

20 Modrzewie 6,9 0,8 

21 Mosty, Mosty-Os. 8,0 3,3 

22 Poda sko 6,3 3,1 

23 Pucice, Pucko 7,9 2,9 

24 Rurzyca 13,3 2,5 

25 wi ta 1,5 0,4 

26 Zabród 0,8 0,2 

27 Za om 13,1 6,2 

28 ary 4,4 1,3 

28 wia 1,4 0,1 

28 wia B  6,8 2,0 

29 Ca a Gmina 246,8 100,2 

30 Miasto Goleniów 74,8 42,0 

31 Pozosta y obszar 172,0 58,2 
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Aglomeracje Goleniów i Komarowo 
czna d ugo  sieci wodoci gowych na terenie aglomeracji wynosi 177,1 km. Natomiast 

przy czy 76,9 km. 
 

Lp. 

Aglomeracja 
ugo  sieci 

 
[km] 

ugo  
przy czy 

[km] 

1 Goleniów 104,4 48,7 
2 Komarowo 72,7 28,2 
 razem 177,1 76,9 

 

 
 

 
5.3. Charakterystyka urz dze  kanalizacji sanitarnej 
 

Gmina Goleniów jest tylko cz ciowo skanalizowana. Aglomeracje Goleniów i Komarowo  s  
skanalizowanie 100%. W obu aglomeracjach, w poszczególnych miejscowo ciach trwaj  prace 
zwi zane z przy czaniem nieruchomo ci do system kanalizacyjnego. 

 
5.3.1. Instalacje do oczyszczania cieków 
 
Na terenie Gminy Goleniów przez GWiK eksploatowane s  cztery biologiczne oczyszczalnie cieków 
posiadaj ce wa ne pozwolenia wodno-prawne.  

 to oczyszczalnie w miejscowo ciach:  
 Goleniów    – o przepustowo ci 8190 m³/d 
 Komarowo  – o przepustowo ci   900 m³/d 
 Bia          – o przepustowo ci     12 m³/d 
 wi ta         -  o przepustowo ci    19 m³/d 
 Mosty-Osiedle -  o przepustowo ci    20 m³/d 
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Oczyszczalnie cieków w Goleniowie, Komarowie, wi tej i Mostach-Osiedlu posiadaj  wydajno ci 
docelowe, wystarczaj ce dla obs ugiwanych miejscowo ci. Natomiast oczyszczalnie cieków w Bia uniu i 
Kr psku zostan  wy czone z eksploatacji z chwil  wybudowania odpowiednio systemów 
kanalizacyjnych w miejscowo ciach wia B , Bia , Mi kowo, Kr psko z których cieki 
odprowadzane b  do oczyszczalni cieków w Goleniowie. 
 
W tabeli poni ej przedstawiono wykaz instalacji do oczyszczania cieków z wielko ci  rocznej produkcji 
cieków. 

Lp. Nazwa oczyszczalni cieków - 
lokalizacja 

Produkcja cieków 
oczyszczonych 

m³/rok 
I Aglomeracja Goleniów  
1.  Goleniów 2 000 000 
II Aglomeracja Komarowo  
1.  Komarowo 200 000 
III Miejscowo ci poza aglomeracjami  
1. wi ta 8 000 
2.  Mosty Osiedle 6 000 
3.  Kr psko 1 000 
4.  Bia  1 000 
 Razem: 2 216 000 

  

 
5.3.2. Sie  kanalizacji sanitarnej 
 
W tabeli poni ej przedstawiono wykaz d ugo ci sieci kanalizacji sanitarnej i przy czy kanalizacji 
sanitarnej w poszczególnych miejscowo ciach oszacowanych na podstawie map geodezyjnych wg stanu 
na koniec roku 2010. 
 

Lp. 

Miejscowo  

ugo  sieci kanalizacji sanitarnej 
[km] ugo  

przy czy 
[km] Sie  

grawitacyjna 
Sie  
oczna Razem 

1 Bia  0,2 0,3 0,4 0,03 
2 Boles awice     
3 Borzys awiec 1,1 4,3 5,4 0,40 
4 Budno 0,4 4,2 4,6 0,19 
5 Burowo     
6 Czarna ka 2,6 2,8 5,4 1,50 
7 Danowo     
8 Glewice     
9 Goleniów, Krzewno 64,0 6,4 70,4 42,95 
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10 Imno     
11 ty     
12 Kliniska Wielkie 10,7 6,9 17,7 3,54 
13 Komarowo 3,2 7,1 10,3 1,32 
14 Kr psko  

0,6 0,7 0,00 
15 Lubczyna, K py 

Lubczy skie 
3,2 7,8 11,0 2,35 

16 aniewo 1,7 1,4 3,1 0,32 
17 ozienica - GPP 4,7 8,1 12,8 0,99 
18 Marszewo 4,5 1,4 5,9 0,57 
19 Mi kowo, Gniazdowo     
20 Modrzewie     
21 Mosty, Mosty-Osiedle 4,3 0,7 4,9 1,94 
22 Poda sko 3,5 0,8 4,4 2,06 
23 Pucice, 4,1 4,1 8,1 1,87 
24 Rurzyca 8,6 7,6 16,3 2,69 
25 wi ta 0,7 0,9 1,6 0,26 
26 Zabród     
27 Za om 9,8 4,1 13,9 3,22 
28 ary 1,6 3,4 5,0 0,97 
29 wia     
30 wia B      

 Ca a Gmina 128,8 73,0 201,8 67,2 
 Miasto Goleniów 64,0 6,4 70,4 42,9 
 Pozosta y obszar 64,8 66,6 131,4 24,3 

 
 

 
 
Aglomeracje Goleniów i Komarowo 

czna d ugo  sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji wynosi bez przy czy wynosi 77,2 km. 
Natomiast przy czy 47,5 km. 
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Lp. 

Aglomeracja 

ugo  sieci kanalizacji sanitarnej 
[km] ugo  

przy czy 
[km] Sie  

grawitacyjna 
Sie  
oczna Razem 

1 Goleniów 75,9 24,4 100,3 47,5 
2 Komarowo 43,3 44,7 88,0 16,9 
 razem 119,2 69,1 188,3 64,4 

 
5.4. Zmiana d ugo ci sieci w latach 2008-2014 
 

Lp. Rodzaj urz dze  
ugo  w [ km ] w poszczególnych latach 

zmiana 
2014/2008 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 [km] [%] 

1 sie  
wodoci gowa 199 207 212 225 232 236 247 47,6 24% 

2 kanalizacja 
sanitarna 119 121 123 180 185 188 202 83,0 70% 

3 przy cze 
wodoci gowe 80 82 85 88 93 95 100 20,5 26% 

4 
przy cze 
kanalizacji 
sanitarnej 

48 49 50 58 62 64 67 19,6 41% 
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Niestety stan techniczny sieci zw aszcza w samym mie cie Goleniów nie jest najlepszy o czym przekonuj  
awarie, wykonane inspekcje telewizyjne sieci oraz du a ilo  wód przypadkowych, przedostaj cych si  
do kanalizacji. 
W poni szej tabeli przedstawiono wyniki z oceny stanu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej w 
niektórych ulicach miasta Goleniowa. Jak z nich wynika 54% d ugo ci sieci zgodnie z kryteriami wizualnej 
oceny stanu technicznego zawartymi w normie PN-EN 13508-2 jest w z ym stanie technicznym i powinna 
zosta  wymieniona. 
 

Lp. Ulica 

czna 
ugo  

inspekcji 
TV (mb) 

Dobry Dopuszczalny y < 5 lat y < 1 r. Awaryjny 

% mb % mb % mb % mb % mb 

1 Barnima 59 100 59   0   0   0   0 

2 Bohaterów 
Warszawy 478 2 10 32 153 13 62 1 5 52 249 

3 Ga czy skiego 264 22 58   0 78 206   0   0 

4 Grunwaldzka 191 21 40 31 59   0   0 48 92 

5 
Konstytucji 3 
Maja (syfon pod 
strumykiem) 

23 100 23   0   0   0   0 

6 Konopnickiej 569   0 47 267 8 46 9 51 36 205 

7 Matejki (pod 
Przestrzenn ) 44   0   0 100 44   0   0 

8 S owackiego 1 141 25 285 46 525 3 34   0 26 297 

9 Stanis awa 
Miko ajczyka 269   0   0 100 269   0   0 

10 adys awa 
Jagie y 264   0   0 56 148 10 26 34 90 

11 Woli ska 703 38 267 13 91 13 91 13 91 23 162 

  Razem 4 005 19 742 27 1096 22 900 4 174 27 1093 

   

46% 54% 

   

1 838 [mb] 2 167 [mb] 

 
W ocenie stanu technicznego opartej na wytycznych ATV- M 143/2 i kryteriach wizualnej oceny stanu 
technicznego zgodne z norm  PN-EN 13508-2 zastosowano pi ciostopniow  skal , w kolejno ci od 
najlepszego do najgorszego stanu technicznego: 

• dobry, 
• dopuszczalny, 
• y - do odnowy w ci gu 5 lat, 
• y - do odnowy w ci gu 1 roku, 
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• y - awaryjny, do natychmiastowej naprawy. 
 
 
6. Planowany zakres us ug wodoci gowo-kanalizacyjnych 

 
Szczegó owe zasady wiadczenia us ug zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania 
cieków przez Goleniowskie Wodoci gi i Kanalizacj  Sp. z o.o. w Goleniowie okre la „Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania cieków" przyj ty Uchwa  nr XIV/160/07 Rady Gminy Goleniowa z 
dnia 28 grudnia 2007”. 
Minimalny  poziom  us ug   w  zakresie  dostarczania  wody  i  odprowadzania  cieków  zosta  okre lony  w  
rozdziale II regulaminu. Zgodnie z nim Przedsi biorstwo ma obowi zek zapewni : 

 dostaw  wody, o jako ci przeznaczonej do spo ycia przez ludzi, wynikaj cej z obowi zuj cych 
przepisów, 

 odbiór cieków w ilo ci okre lonej w umowie oraz jako ci wynikaj cej z obowi zuj cych 
przepisów, warunków technicznych przy czenia i zawartej umowy, 

 ci nienie  wody  w  miejscu  przy czenia  do  sieci  wodoci gowej,  nie  mniej  ni  0,05  MPa  (0,5  
bara ) i nie wi cej ni  0,6 MPa ( 6 barów ), 

 ci  i nie zawodno  dostaw wody z urz dze  wodoci gowych posiadanych przez 
Przedsi biorstwo oraz odprowadzania cieków do urz dze  kanalizacyjnych posiadanych 
przez Przedsi biorstwo, 

 budow  urz dze  wodoci gowych i urz dze  kanalizacyjnych, w zakresie wynikaj cym z 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

 zakup, zainstalowanie i utrzymanie na w asny koszt wodomierza g ównego, 
 dokonywanie na w asny koszt niezb dnych napraw urz dze  wodoci gowych i 

kanalizacyjnych oraz przy czy b cych w posiadaniu Przedsi biorstwa z wyj tkiem 
uszkodze  powsta ych z winy Odbiorcy. 

 
Planowany zakres us ug wodoci gowo-kanalizacyjnych w latach obj tych planem winien zapewni : 
 
1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod : 

a. jako  wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi zgodn  z obowi zuj cymi przepisami; 
b. ci  dostaw wody zgodnie z ci cymi na Spó ce zobowi zaniami; 
c. gotowo  s b technicznych Spó ki do usuwania awarii sieci wodoci gowej i przy czy 

wodoci gowych; 
d. prowadzenie eksploatacji urz dze  wodoci gowych zgodnie z parametrami okre lonymi w 

instrukcjach eksploatacji oraz udzielonych pozwoleniach, zachowanie w ciwego stanu 
technicznego posiadanej infrastruktury poprzez regularne jej odtwarzanie; 

e. sta y monitoring jako ci wody w sieci wodoci gowej; 
f. wymian  urz dze  pomiarowych wody uszkodzonych lub niesprawnych technicznie z 

przyczyn niezale nych od odbiorcy; 
g. pod czenie do sieci wodoci gowej nieruchomo ci, gdzie spe nione zosta y warunki 

techniczne do jej zasilania w wod  (na koszt odbiorcy); 
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h. przyj cie odpowiedzialno ci za stan techniczny nowo wybudowanych przez inwestorów sieci i 
przy czy wodoci gowych na zasadach okre lonych w umowie. 
 

2. w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków: 
a. oczyszczanie cieków zgodnie z wymogami okre lonymi w pozwoleniach wodnoprawnych i 

obowi zuj cych przepisach; 
b. odbiór cieków z terenu posesji przy czonej do kanalizacji sanitarnej; 
c. gotowo  do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej; 
d. gotowo  do odp atnego usuwania awarii sieci kanalizacji wewn trznych odbiorcy; 
e. nadzór eksploatacyjny urz dze  sieciowych kanalizacji sanitarnej; 
f. kontrol  odprowadzania do kanalizacji sanitarnej cieków o odpowiedniej jako ci; 
g. eksploatacj  kanalizacji sanitarnej oraz urz dze  sieciowych i posiadanych oczyszczalni 

cieków zgodnie z instrukcjami i warunkami eksploatacji oraz ich regularne odtwarzanie. 
 
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wiadczonych us ug, Przedsi biorstwo ma prawo 
przeprowadzania bie cej kontroli ilo ci i jako ci odprowadzonych cieków, kontroli przestrzegania 
umownych ustale  dotycz cych technicznych warunków przy czenia do urz dze  wodoci gowych i/lub 
kanalizacyjnych oraz wywi zywania si  Odbiorcy z obowi zków okre lonych w niniejszym regulaminie. 
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7. Przedsi wzi cia rozwojowo-modernizacyjne planowane w latach 2015-2020 
 
7.1.  Zakres rzeczowy przedsi wzi  rozwojowo-modernizacyjnych 
 

A. wymiana sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej w ramach planowanych przez Gmin  i 
Starostwo remontów ulic na terenie miasta Goleniowa 
Z uwagi na z y stan techniczny infrastruktury wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej remonty ulic w 
wi kszo ci przypadków wi  si  z konieczno ci  wymiany istniej cych sieci wodoci gowych i 
kanalizacji sanitarnej. 
 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego zakres GWiK 

1 Przebudowa ul. S owia skiej w 
Goleniowie 

Wymiana sieci wodoci gowej i 
kanalizacji sanitarnej 

2 Przebudowa ul. Maszewskiej w 
Goleniowie 

Wymiana sieci wodoci gowej i 
kanalizacji sanitarnej 

3 Przebudowa ul. Nowogardzkiej w 
Goleniowie 

Wymiana sieci wodoci gowej i 
kanalizacji sanitarnej 

4 Przebudowa ul. B.Prusa, Andersa w  
Goleniowie 

Wymiana sieci wodoci gowej i 
kanalizacji sanitarnej 

5 Budowa ulicy Kleeberga  Goleniowie Rozbudowa sieci wodoci gowej i 
kanalizacji sanitarnej 

6 Przebudowa ul. Sienkiewicza w 
Goleniowie 

Wymiana sieci wodoci gowej i 
kanalizacji sanitarnej 

7 Przebudowa ulic Lipowa, Pla owa w 
Lubczynie Wymiana sieci wodoci gowej 

 
B. uzbrojenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu 

Przyst puj c do uchwalenia planów Gmina Goleniów nak ada na siebie obowi zek uzbrojenia 
terenów w niezb dn  infrastruktur  w przypadku nie obwarowania ich dodatkowymi umowami z 

cicielami nieruchomo ci obj tych planami co do obowi zku poniesienia kosztów uzbrojenia. 
Realizacja tych obowi zków w zakresie sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej spoczywa 
jednak na GWiK jako w cicielu urz dze  wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej oraz podmiocie 
realizuj cym zadania w asne gminy w zakresie rozbudowy i modernizacji tego rodzaju 
infrastruktury. 
W ramach planu na lata 2015-2020 przewidziano budow : 

a. sieci wodoci gowej na obszarze planu nr 10 "Poda sko" - II etap 
b. sieci wodoci gowej na obszarze planu nr 7 "Górka Radarowa" - II etap 
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c. sieci wodoci gowej na obszarze planu zlokalizowanego w obr bie geodezyjnym nr 11 
miasta Goleniów przy ul. Bocznej 
 

C. uzbrojenie terenów gminnych przeznaczonych do sprzeda y 
 
Sprzeda  nieruchomo ci budowlanych na terenie Miasta Goleniowa stanowi cych w asno  
Gminy Goleniów poprzedzana by a wydaniem warunków zabudowy oraz jednoczesnym 
zobowi zaniem GWiK do uwzgl dnienia niezb dnych inwestycji w swoich planach rozbudowy 
infrastruktury. 
 
a. budowa sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej do dzia ek 638/1, 638/2, 638/3 i 638/4 w 

Goleniowie przy ulicy Ogrodowej 
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D. uporz dkowanie gospodarki ciekowej na terenach zabudowanych 
W ramach „Programu zapewnienia prawid owej gospodarki wodno- ciekowej na terenie gminy 
Goleniów” planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ciach wia B , Bia , 
Mi kowo, Kr psko oraz w miejscowo ci Danowo celem likwidacji problemu odprowadzania 
nieoczyszczonych cieków do rzeki Wi niówki. 
 

Schemat budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo ciach wia B , Bia , Mi kowo 
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Schemat budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo ciach Kr psko i K ty 
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Schemat budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo ciach Bolechowo, Stawno, Tarnowiec wiec i 
Danowo 
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E. budowa sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej 
 

a. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starzy skiego w m. Goleniów 

 
 

b. budowa sieci wodoci gowej w Niewiadowie 
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7.2.  Zakres rzeczowo-finansowy przedsi wzi  rozwojowo-modernizacyjnych 
 
W okresie 2015 – 2020 planuje si  nast puj ce inwestycje: 
 

Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto  
netto Okres realizacji 

 
A.  

 
Program "Zapewnienie prawid owej gospodarki wodno - ciekowej na terenie miasta i gminy 
Goleniów - Inne ród a" 

L.p. Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto  
netto 

 Okres realizacji 

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. wia B  2 900 000 2017 
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bia  3 900 000 2018 
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mi kowo 1 400 000 2019 
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marszewo - III etap 214 000 2015 
5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Danowo 2 000 000 2016 
6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kr psko 3 025 000 2019-2020 
7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w m. 

Goleniów 
180 000 2018 

8 Budowa pod cze  do kanalizacji sanitarnej 670 000 2015-2020 
Razem: 14 289 000   

 
B. 

 
Budowa sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej 

    

L.p. Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto  
netto 

 Okres realizacji 

1 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starzy skiego w m. 

Goleniów 
450 000 2019 

2 
Budowa sieci wodoci gowej do dzia ek 638/1, 638/2, 638/3 i 

638/4 w Goleniowie przy ulicy Ogrodowej 
40 000 2020 

3 
Budowa kanalizacji sanitarnej do dzia ek 638/1, 638/2, 638/3 i 

638/4 w Goleniowie przy ulicy Ogrodowej 
50 000 2020 

4 Budowa sieci wodoci gowej w m. Kolonia wia B  45 000 2019 
5 Budowa sieci wodoci gowej w Niewiadowie 1 075 000 2015, 2019 

Razem: 1 660 000   
 

C. 
 
Uzbrojenie planów miejscowych zagospodarowania terenów w sie  wodoci gow  i kanalizacji 
sanitarnej 

L.p. Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto  
netto 

 Okres realizacji 

1 
Budowa sieci wodoci gowej na obszarze planu nr 10 "Poda sko" 

- II etap 
800 000 2020 

2 
Budowa sieci wodoci gowej na obszarze planu nr 7 "Górka 

Radarowa" - II etap 
200 000 2015 

3 
Budowa sieci wodoci gowej na obszarze planu zlokalizowanego 

w obr bie geodezyjnym nr 11 miasta Goleniów przy ul. 
Bocznej  

600 000 2020 

Razem:  1 600 000   
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D. 

 
Modernizacja sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej 

    

L.p. Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto  
netto 

 Okres realizacji 

1 Przebudowa sieci wodoci gowej w ul. S owia skiej w Goleniowie 525 000 2015 

2 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. S owia skiej w 

Goleniowie 
975 000 2015 

3 
Przebudowa sieci wodoci gowej w ul. Maszewskiej w 

Goleniowie 
625 000 2017 

4 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maszewskiej w 

Goleniowie 
825 000 2017 

5 
Przebudowa sieci wodoci gowej w ul. Nowogardzkiej w 

Goleniowie 
525 000 2016 

6 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogardzkiej w 

Goleniowie 
425 000 2016 

7 
Przebudowa sieci wodoci gowej w ul. B.Prusa, Andersa w 

Goleniowie 
365 350 2016 

8 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B.Prusa, Andersa, 615 350 2016 
9 Rozbudowa sieci wod-kan w ulicy Kleeberga w Goleniowie 100 000 2015 

11 
Przebudowa ruroci gu kanalizacji t ocznej wraz z kablem 

sygnalizacyjnym w m. Za om 
60 000 2015 

12 
Przebudowa sieci wodoci gowej w ul. Sienkiewicza w 

Goleniowie 
100 000 2017 

13 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w 

Goleniowie 
120 000 2017 

14 
Przebudowa sieci wodoci gowej w ul. Lipowa, Pla owa w 

Lubczynie 
300 000 2016 

15 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowa, Pla owa w 

Lubczynie 
50 000 2016 

16 Wymiana i/lub monta  zasuw na sieciach wodoci gowych 300 000 2015-2020 
17 Wymiana i/lub monta  hydrantów na sieciach wodoci gowych 300 000 2015-2020 
18 Dezodoryzacja systemu kanalizacyjnego 100 000 2015-2016 

Razem: 6 460 700 
 

 
E. 

 
Uj cia i stacje uzdatniania wody 

    

L.p. Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto  
netto 

 Okres realizacji 

1 Remont obiektów stacji uzdatniania wody w Goleniowie 250 000 2017 

2 
Modernizacja uk adu automatyki i sterowania na stacji 

uzdatniania wody w Goleniowie 
100 000 2015 

3 
Modernizacja uk adu automatyki i sterowania na SUW Kliniska 

Wielkie 
15 000 2015 

4 Remonty pozosta ych SUW'ów 200 000 2015-2016 
5 Remont studni g binowych na uj ciach wody 450 000 2015, 2017, 2019 
6 Zakup i monta  agregatu pr dotwórczego na SUW w Mostach 150 000 2018 
7 Wymiana agregatów g binowych na uj ciach wody 120 000 2015-2020 
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8 Wymiana spr arek powietrza 24 000 2015 
9 Monta  lamp UV na SUW: Goleniów, Mosty, Komarowo 200 000 2016-2018 

10 Modernizacja uj cia i stacji uzdatniania wody w Danowie 100 000 2017 
11 Modernizacja uj cia i stacji uzdatniania wody w Budnie 100 000 2016 
12 Modernizacja uj cia i stacji uzdatniania wody w Zabrodziu 75 000 2018 

Razem: 1 784 000 
 

 
F. 

 
Przepompownie wody 

    

L.p. Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto  
netto 

 Okres realizacji 

1 Wymiana pomp w przepompowni wody "Lubczyna" 50 000 2017 
2 Remont przepompowni wody "Lubczyna" 50 000 2018 
3 Remont przepompowni wody "Dobroszyn" 50 000 2019 
4 Modernizacja uk adu automatyki i sterowania na przepompowni 

wody "Dobroszyn" 
15 000 2015 

Razem: 165 000   
 

G. 
 
Oczyszczalnie cieków 

    

L.p. Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto  
netto 

  

1 Modernizacja kompostowni osadowych cieków na O  w 
Goleniowie 

4 500 000 2015, 2020 

2 Remont O  w wi tej 50 000 2015 
3 Remont O  Komarowo 100 000 2016 

Razem: 4 650 000   
 

H. 
 
Przepompownie cieków 

    

L.p. Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto  
netto 

 Okres realizacji 

1 Wymiana pomp cieków w przepompowniach lokalnych 180 000 2015-2020 
2 Wymiana lub remont rozdzielnic zasilaj co-sterowniczych na 

przepompowniach 
300 000 2015-2020 

3 Remont przepompowni cieków: orurowanie, wymiana w azów 
itp. 

300 000 2015-2020 

4 Remont przepompowni cieków w m. Mosty-Osiedle 150 000 2015 
5 Utwardzenie dojazdów do przepompowni cieków 25 000 2015 
6 Modernizacja system monitoringu przepompowni 50 000 2016 

Razem: 1 005 000   
 

I. 
 
Gospodarka wodomierzowa 

    

L.p. Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto  
netto 

 Okres realizacji 

1 Gospodarka wodomierzowa 1 500 000 2015-2020 
Razem: 1 500 000   

 
J. 

 
ebno ci przesy u i wykup urz dze  wodoci gowych i 

kanalizacji sanitarnej 

    

L.p. Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto   Okres realizacji 
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netto 
1 ebno ci przesy u dla urz dze  wodoci gowych 600 000 2015-2020 
2 ebno ci przesy u dla urz dze  kanalizacyjnych 600 000 2015-2020 
3 Wykup urz dze  wodoci gowych (sieci, przy cza) 900 000 2015-2020 
4 Wykup urz dze  kanalizacyjnych (sieci, przy cza, 

przepompownie) 
1 500 000 2015-2020 

5 Wykup urz dze  wodoci gowych od Wodoci gów 
Zachodniopomorskich 

450 000 2017,2018 

6 Wykup nieruchomo ci od Nadle nictwa Kliniska 200 000 2017 
7 Wykup urz dze  wodoci gowych od Nadle nictwa Kliniska 150 000 2017 
8 Wykup urz dze  kanalizacji sanitarnej od Nadle nictwa Kliniska 150 000 2017 

Razem: 4 550 000   
 

K. 
 
Inne 

    

L.p. Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto  
netto 

 Okres realizacji 

1 System strefowego opomiarowania produkcji i dystrybucji wody 200 000 2016-2018 
2 System strefowego opomiarowania produkcji cieków 150 000 2016-2018 
3 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno ciekowej 1 000 000 2020 

Razem: 1 350 000   
       

 
Razem w latach 2015- 2020: 

 

 
39 013 700 

 
2015-2020 

 
 
8. Przedsi wzi cia racjonalizuj ce zu ycie wody oraz wprowadzenie cieków  

 
8.1. Oszcz dne zu ycie wody 
 
Jedna osoba spo ywa dziennie 2-3 litrów wody. W okresie wysokich temperatur ilo  ta mo e wzrosn  
do 5 litrów dziennie. Pozosta a ilo  wody zu ywana jest przez cz owieka do celów gospodarczych, 
produkcyjnych, utrzymywania czysto ci, podlewanie trawników i zieleni oraz upraw rolnych. 
W zwi zku z ogólnym deficytem wody nadaj cym si  do spo ycia oraz wzrostu kosztów jej pozyskania 
zachodzi konieczno  racjonalnego zu ycia wody. Mo na to osi gn  na wiele sposobów np.:  
a) ograniczenie zu ycia wody z wodoci gu do podlewania ogrodów i upraw rolnych.  

Na cele ogrodnicze znacznie lepsza od drogiej i zimnej wody wodoci gowej mo e by  woda opadowa 
np. z dachów budynków gromadzona w nieczynnych zbiornikach na cieki, 

b) stopniowa wymiana sieci wodoci gowych o z ym stanie technicznym, które s ród em przeciekania 
wody, 

c) wymiana niesprawnych wodomierzy, 
d) stosowanie przez odbiorców wody specjalnych ko cówek na krany i prysznice tzw. perlatorów. 

Powoduj  one rozpylanie wody przez co jest ono lepiej wykorzystywana.  
Dla przyk adu w rodzinie czteroosobowej mo na w ten sposób zaoszcz dzi  oko o 18 litrów wody 
dziennie, a w skali roku 65 m³. 
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8.2. Ograniczenie ilo ci cieków komunalnych 
a) ograniczenie zu ycia wody automatycznie spowoduje zmniejszenie ilo ci cieków, 
b) odci cie dop ywów wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej. Szacuje si , e 

stanowi  one ponad 40% ogólnej ilo ci cieków, 
c) wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej, gdzie wyst puj  najwi ksze przecieki wód gruntowych 

celem ograniczenia infiltracji, 
d) ograniczenie ilo ci odpadów pokonsumpcyjnych wprowadzonych wraz ze ciekami do kanalizacji 

sanitarnej. Odpady te powinny by  zbierane do pojemników szczelnych i przekazywane do 
utylizacji przez firm  specjalistyczn , 

e) zwi kszenie kontroli jako ci cieków przemys owych wprowadzanych do kanalizacji komunalnej. 
 
9. Nak ady inwestycyjne w poszczególnych latach 

Przedsi wzi cia modernizacyjne 
i rozwojowe 

Razem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[ tys. z  ] 

Program "Zapewnienie 
prawid owej gospodarki wodno 
- ciekowej na terenie miasta i 
gminy Goleniów - Inne ród a" 

14 289  384 2 205 2 945 4 180 3 475 1 100 

Budowa sieci wodoci gowych 
i kanalizacji sanitarnej 

1 660 25  
  

65 1 500 70 

Uzbrojenie planów 
miejscowych zagospodarowania 
terenów w sie  wodoci gow  i 

kanalizacji sanitarnej 

1 600 200 
 

      1 400 

Modernizacja sieci 
wodoci gowych i kanalizacji 

sanitarnej 
6 460,7 1 965,7 2 375 1 745 125 125 125 

Uj cia i stacje uzdatniania 
wody 

1 784 319 320 610 295 220 20 

Przepompownie wody 165 15   50 50 50    

Oczyszczalnie cieków 4 650 520 100       4 030  

Przepompownie cieków 1 005 305  180 130 130 130  130 

Gospodarka wodomierzowa 1 500 250 250 250 250 250 250 

ebno ci przesy u i wykup 
urz dze  wodoci gowych i 

kanalizacji sanitarnej 
4 550 600 600 1 325 825 600 600 

Inne 1 350   150 100 100   1 000 

Razem 39 013,7   4 583,7 6 180  7 155  6 020  6 350  8 725  
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Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe
w latach 2015-2020

Program "Zapewnienie prawid owej gospodarki wodno - ciekowej na terenie miasta i gminy 
Goleniów - Inne ród a"
Budowa sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie planów miejscowych zagospodarowania terenów w sie  wodoci gow  i kanalizacji 
sanitarnej
Modernizacja sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej

Uj cia i stacje uzdatniania wody

Przepompownie wody

Oczyszczalnie cieków

Przepompownie cieków

Gospodarka wodomierzowa

ebno ci przesy u i wykup urz dze  wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej

Inne
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10. Sposoby finansowania planowanych inwestycji. 
   
Kwota planowanych inwestycji w latach 2015-2020 wynosi ponad 39 mln z . Spó ka planuje sfinansowa  
te inwestycje z ró nych róde  zarówno z w asnych jak i obcych rodków pieni nych:  

 
 Dotacje – z krajowych i UE róde  pomocowych, 

 
 Po yczki i kredyty - spó ka zamierza skorzysta  z zewn trznych róde  finansowania inwestycji- 

kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki oraz po yczek inwestycyjnych udzielanych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Narodowy 
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Finansowanie jest niezb dne 
do realizacji inwestycji jako ca ci, ale równie  w przypadku inwestycji wspó finansowanych 
dotacjami wymagany jest wk ad w asny spó ki, w zale no ci od programu pomocowego jest to 
15%-50%.  Prowadzimy  rozmowy  z  wieloma  bankami,  aby  uzyska  jak  najlepsze  warunki  
kredytowania. W przypadku finansowania z kredytu inwestycji zwi zanych z ochron rodowiska 
mo liwe jest uzyskanie dop at do odsetek z WFO iGW w Szczecinie, aby zminimalizowa  
obci enie kosztowe spó ki, a tym samym- obci  dla mieszka ców. 
 

 Leasing- w przypadku zakupów inwestycyjnych maszyn i urz dze  spó ka zamierza zawrze  
ugoterminowe umowy leasingowe, na takich warunkach, aby roczne obci enie kosztami 

finansowymi i kosztami amortyzacji by o dla spó ki jak najmniejsze.  
 

 rodki w asne - w tej grupie zawieraj  si  inwestycje realizowane wy cznie ze rodków 
asnych, oraz inwestycje wspó finansowane dotacjami i kredytami. rodki te b  pochodzi y z 

dzia alno ci operacyjnej spó ki. W tej grupie zostan  uj te równie  ewentualne aporty pieni ne 
dokonywane przez Gmin  Goleniów na realizacj  inwestycji. 

  



36 
 

11. Wp yw planowanych inwestycji na poziom cen op at za wod  i cieki. 
 
 
11.1. Planowane koszty dzia alno ci na lata 2015-2020  
 

 
 
 
11.2.Prognoza taryf za wod  i cieki w latach 2015 – 2020 
 

cena wska nikowa 
1 m3 

 
2015-01-01-
2016-02-28 
(14 m-cy) 

2016-03-01-  
2017-02-28 

2017-03-01-  
2018-02-28 

2018-03-01- 
2019-02-28 

2019-03-01-  
2020-02-28 

2020-03-01-  
2021-02-28 

Netto 

3,49 3,49 3,69 3,83 3,96 4,04 4,11 

7,25 7,25 7,59 7,85 8,11 8,22 8,38 

10,74 10,74 11,28 11,67 12,07 12,26 12,49 

Brutto 

3,77 3,77 3,99 4,13 4,28 4,36 4,44 

7,83 7,83 8,19 8,48 8,76 8,88 9,05 

11,60 11,60 12,18 12,61 13,04 13,24 13,49 
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Za cznik nr 1  
Zakres rzeczowo-finansowy przedsi wzi  rozwojowo-modernizacyjnych w poszczególnych latach 

 
 

Przedsi wzi cia modernizacyjne i rozwojowe Warto  
netto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A.  Program "Zapewnienie prawid owej gospodarki wodno - ciekowej na 
terenie miasta i gminy Goleniów"               

L.p. Wyszczególnienie Warto  
netto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. wia B  2 900 000   55 000 2 845 000       

2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bia  3 900 000   25 000   3 875 000     

3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mi kowo 1 400 000   25 000     1 375 000   

4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marszewo - III etap 214 000 214 000           

5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Danowo 2 000 000  2 000 000          

6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kr psko 3 025 000       25 000 2 000 000 1 000 000 

7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w m. Goleniów 180 000       180 000     

8 Budowa pod cze  do kanalizacji sanitarnej 670 000 170 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Razem: 14 289 000 384 000 2 205 000 2 945 000 4 180 000 3 475 000 1 100 000 

B. Budowa sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej               

L.p. Wyszczególnienie Warto  
netto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starzy skiego w m. Goleniów 450 000         450 000   

2 Budowa sieci wodoci gowej do dzia ek 638/1, 638/2, 638/3 i 638/4 w 
Goleniowie przy ulicy Ogrodowej 40 000         10 000 30 000 

3 Budowa kanalizacji sanitarnej do dzia ek 638/1, 638/2, 638/3 i 638/4 w 
Goleniowie przy ulicy Ogrodowej 50 000         10 000 40 000 
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4 Budowa sieci wodoci gowej w m. Kolonia wia B  45 000       15 000 30 000   

5 Budowa sieci wodoci gowej w Niewiadowie 1 075 000 25 000    50 000 1 000 000   

Razem: 1 660 000 25 000     65 000 1 500 000 70 000 

C. Uzbrojenie planów miejscowych zagospodarowania terenów w sie  
wodoci gow  i kanalizacji sanitarnej               

L.p. Wyszczególnienie Warto  
netto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Budowa sieci wodoci gowej na obszarze planu nr 10 "Poda sko" - II etap 800 000           800 000 

2 Budowa sieci wodoci gowej na obszarze planu nr 7 "Górka Radarowa" - II 
etap 200 000 200 000          

3 Budowa sieci wodoci gowej na obszarze planu zlokalizowanego w obr bie 
geodezyjnym nr 11 miasta Goleniów przy ul. Bocznej  600 000           600 000 

Razem: 1 600 000 200 000        1 400 000 

D. Modernizacja sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej               

L.p. Wyszczególnienie Warto  
netto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Przebudowa sieci wodoci gowej w ul. S owia skiej w Goleniowie 525 000 525 000           

2 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. S owia skiej w Goleniowie 975 000 975 000           

3 Przebudowa sieci wodoci gowej w ul. Maszewskiej w Goleniowie 625 000 25 000   600 000       

4 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maszewskiej w Goleniowie 825 000 25 000   800 000       

5 Przebudowa sieci wodoci gowej w ul. Nowogardzkiej w Goleniowie 525 000 25 000 500 000         

6 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogardzkiej w Goleniowie 325 000 25 000 300 000         
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7 Przebudowa sieci wodoci gowej w ul. B.Prusa, Andersa w Goleniowie 315 350 15 350 300 000         

8 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B.Prusa, Andersa, 415 350 15 350 400 000         

9 Rozbudowa sieci wod-kan w ulicy Kleeberga w Goleniowie 100 000 100 000           

10 Przebudowa ruroci gu kanalizacji t ocznej wraz z kablem sygnalizacyjnym w 
m. Za om 60 000 60 000           

11 Przebudowa sieci wodoci gowej w ul. Sienkiewicza w Goleniowie 100 000     100 000       

12 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Goleniowie 120 000     120 000       

13 Przebudowa sieci wodoci gowej w ul. Lipowa, Pla owa w Lubczynie 300 000   300 000         

14 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowa, Pla owa w Lubczynie 50 000   50 000         

15 Wymiana i/lub monta  zasuw na sieciach wodoci gowych 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

16 Wymiana i/lub monta  hydrantów na sieciach wodoci gowych 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

17 Dezodoryzacja systemu kanalizacyjnego 100 000 50 000 50 000         

18 Wymiana w azów kanalizacyjnych 150 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Razem: 6 460 700 1 965 700 2 375 000 1 745 000 125 000 125 000 125 000 

E. Uj cia i stacje uzdatniania wody               

L.p. Wyszczególnienie Warto  
netto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Remont obiektów stacji uzdatniania wody w Goleniowie 250 000 10 000   240 000       

2 Modernizacja uk adu automatyki i sterowania na stacji uzdatniania wody w 
Goleniowie 100 000 100 000           
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3 Modernizacja uk adu automatyki i sterowania na SUW Kliniska Wielkie 15 000 15 000           

4 Remonty pozosta ych SUW'ów 200 000 100 000 100 000         

5 Remont studni g binowych na uj ciach wody 450 000 50 000   200 000   200 000   

6 Zakup i monta  agregatu pr dotwórczego na SUW w Mostach 150 000       150 000     

7 Wymiana agregatów g binowych na uj ciach wody 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

8 Wymiana spr arek powietrza 24 000 24 000           

9 Monta  lamp UV na SUW: Goleniów, Mosty, Komarowo 200 000   100 000 50 000 50 000     
1
0 Modernizacja uj cia i stacji uzdatniania wody w Danowie 100 000     100 000       

1
1 Modernizacja uj cia i stacji uzdatniania wody w Budnie 100 000   100 000         

1
2 Modernizacja uj cia i stacji uzdatniania wody w Zabrodziu 75 000       75 000     

Razem: 1 784 000 319 000 320 000 610 000 295 000 220 000 20 000 

F. Przepompownie wody               

L.p. Wyszczególnienie Warto  
netto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Wymiana pomp w przepompowni wody "Lubczyna" 50 000     50 000       

2 Remont przepompowni wody "Lubczyna" 50 000       50 000     

3 Remont przepompowni wody "Dobroszyn" 50 000         50 000   

4 Modernizacja uk adu automatyki i sterowania na przepompowni wody 
"Dobroszyn" 15 000 15 000           

Razem: 165 000 15 000   50 000 50 000 50 000   

G. Oczyszczalnie cieków               

L.p. Wyszczególnienie Warto  
netto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Modernizacja kompostowni osadowych cieków na O  w Goleniowie 4 500 000 470 000         4 030 000 

2 Remont O  w wi tej 50 000 50 000           
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3 Remont O  Komarowo 100 000   100 000         

Razem: 4 650 000 520 000 100 000       4 030 000 

H. Przepompownie cieków               

L.p. Wyszczególnienie Warto  
netto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Wymiana pomp cieków w przepompowniach lokalnych 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

2 Wymiana lub remont rozdzielnic zasilaj co-sterowniczych na 
przepompowniach 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

3 Remont przepompowni cieków: orurowanie, wymiana w azów itp. 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

4 Remont przepompowni cieków w m. Mosty-Osiedle 150 000 150 000           

5 Utwardzenie dojazdów do przepompowni cieków 25 000 25 000           

6 Modernizacja system monitoringu przepompowni 50 000   50 000         

Razem: 1 005 000 305 000 180 000 130 000 130 000 130 000 130 000 

I. Gospodarka wodomierzowa               

L.p. Wyszczególnienie Warto  
netto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Gospodarka wodomierzowa 1 500 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Razem: 1 500 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

J. ebno ci przesy u i wykup urz dze  wodoci gowych i kanalizacji 
sanitarnej               

L.p. Wyszczególnienie Warto  
netto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ebno ci przesy u dla urz dze  wodoci gowych 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

2 ebno ci przesy u dla urz dze  kanalizacyjnych 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

3 Wykup urz dze  wodoci gowych (sieci, przy cza) 900 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

4 Wykup urz dze  kanalizacyjnych (sieci, przy cza, przepompownie) 1 500 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

5 Wykup urz dze  wodoci gowych od Wodoci gów Zachodniopomorskich 450 000     225 000 225 000     



43 
 

6 Wykup nieruchomo ci od Nadle nictwa Kliniska 200 000     200 000       

7 Wykup urz dze  wodoci gowych od Nadle nictwa Kliniska 150 000     150 000       

8 Wykup urz dze  kanalizacji sanitarnej od Nadle nictwa Kliniska 150 000     150 000       

Razem: 4 550 000 600 000 600 000 1 325 000 825 000 600 000 600 000 

K. Inne               

L.p. Wyszczególnienie Warto  
netto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 System strefowego opomiarowania produkcji i dystrybucji wody 200 000   100 000 50 000 50 000     

2 System strefowego opomiarowania produkcji cieków 150 000   50 000 50 000 50 000     

3 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno- ciekowej 1 000 000           1 000 000 

Razem: 1 350 000   150 000 100 000 100 000   1 000 000 

                 

Razem: 39 013 700 4 583 700 6 180 000 7 155 000 6 020 000 6 350 000 8 725 000 
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Za cznik nr 2 
 

Uzbrojenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu 
 

Poni sza tabele zawieraj  wykaz szacunkowych kosztów i d ugo ci sieci niezb dnych do wybudowania 
celem pe nego uzbrojenia poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
terenu. 

 

Lp. Plan zagospodarowania 

Orientacyjna d ugo  sieci na obszarze ca ego planu 
[ km ] 

sie  
wodoci gowa 

kanalizacja 
sanitarna 

grawitacyjna 

kanalizacja 
sanitarna 

oczna 
Razem 

1 Górka Radarowa 2,8   2,8 

2 Boczna, Produkcyjna 1,5   1,5 
3 Nad potokiem I 2,7 1,7 0,6 5,0 
4 Nad potokiem II 1,0 1,0  2,0 

5 Nowogardzka - Rybacka 12,0 11,5 0,8 24,3 

6 ze wia B  0,4 0,6  1,0 

7 Poda sko 7,3 6,5 0,2 14,0 
8 Rurzyca 1,8 1,5  3,3 
 Razem 29,5 22,8 1,6 53,9 

 

Lp. Plan zagospodarowania 

Orientacyjna koszty uzbrojenia planów 
[ tys. z ] 

sie  
wodoci gowa 

kanalizacja 
sanitarna 

grawitacyjna 

kanalizacja 
sanitarna 

oczna 
Razem 

1 Górka Radarowa 840   840 

2 Boczna, Produkcyjna 450   450 

3 Nad potokiem I 810 850 150 1 810 

4 Nad potokiem II 300 500  800 

5 Nowogardzka - Rybacka 3 600 5 750 200 9 550 

6 ze wia B  120 300  420 

7 Poda sko 2 190 3 250 50 5 490 

8 Rurzyca 540 750  1 290 

 Razem 8 850 11 400 400 20 650 
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Poni ej wymieniono z kolei poszczególne uchwa y w sprawie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego terenu. 

 
Miasto Goleniów: 

 
1. UCHWA A  Nr  VI/49/07  RADY  MIEJSKIEJ  W  GOLENIOWIE  z  dnia  28  marca  2007  r.  w  

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Goleniów w obr bie geodezyjnym nr 4 - dotycz cego terenu w rejonie „Górki 
Radarowej” 
 

 
 
 

2. UCHWA A Nr XXII/306/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego w obr bie geodezyjnym nr 11 miasta Goleniów przy ul. Bocznej 
 

3. UCHWA A NR XL/513/10 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 31 marca 2010 r. w 
sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla 
mieszkaniowego „Nad potokiem” obr b Ciechno, gmina Goleniów 
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4. UCHWA A NR XL/514/10 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 31 marca 2010 r. w 
sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowo-
us ugowego „Nad Potokiem II” obr b Ciechno, gmina Goleniów oraz obr b nr 11, 
miasto Goleniów. 
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5. UCHWA A Nr XLI/526/10 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 28 kwietnia 2010 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w 
obr bie ewidencyjnym nr 4 m. Goleniów dotycz cego terenu w rejonie ul. Rybackiej i 
ul. Nowogardzkiej 

 
Pozosta y obszar Gminy Goleniów: 

 
6. Uchwa a Nr XXIII/300/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 wrze nia 2004 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz cego przebiegu 
drogi (wschodnie drogowe obej cie miasta Goleniowa) i w a komunikacyjnego 

wia B ” na terenie Gminy Goleniów 
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7. UCHWA A Nr XXVI/347/09 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 25 lutego 2009 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Goleniów w obr bie geodezyjnym Poda sko 

 

 
 

8. UCHWA A  Nr  XIII/136/11  RADY  MIEJSKIEJ  W  GOLENIOWIE  z  dnia  26  listopada  2011  r.  w  
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w 
obr bie geodezyjnym w obr bie ewidencyjnym Rurzyca pomi dzy ulicami : Z ot , Goleniowsk  
i Parkow  
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Za cznik nr 3 
 

Wyci g z koncepcji zaopatrzenia w wod  i odprowadzania cieków w Gminie Goleniów 
Kanalizacja sanitarna: programowane inwestycje 

 
W ramach „Programu zapewnienia prawid owej gospodarki wodno- ciekowej na terenie gminy 

Goleniów” programowana jest w przysz ci budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ciach: 
Bolechowo, Burowo, Glewice, Imno, K ty, aniewo, Modrzewie, Niewiadowo, Stawno, Tarnówko, 
Wierzchos aw. 

 
W pozosta ych niewielkich, nieskanalizowanych miejscowo ciach takich jak  Boles awice, 

Gniazdowo, Inouj cie, Kamieniska, sko, Zabród nie przewiduje si  na dzie  dzisiejszy budowy 
zbiorczych systemów odbioru cieków. 
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