
Lista Przedsięwzięć Priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie na 2006r.
Zadania zgłoszone do realizacji z Funduszu Spójności
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Związku

Gospodarka wodna
Stacje uzdatniania wody
Spośród 43 stacji uzdatniania wody na terenie objętym 
projektem, jedynie w 6 produkowana jest woda o jakości 
niezgodnej z wymogami stawianymi przepisami polskimi i 
europejskimi. 
Wśród tych 6 stacji dwie uzdatniają wodę powierzchniową – 
SUW Jasło i SUW Żurowa (gm. Szerzyny), pozostałe 
produkują wodę pitną korzystając z zasobów wód 
podziemnych – SUW Załęże (gm. Osiek Jasielski) oraz trzy 
„stacje”, na których jedynym procesem uzdatniania wody 
jest jej dezynfekcja – SUW Dębowiec i SUW Kopaniny (gm. 
Dębowiec) oraz SUW Borowa (gm. Czarna).
W ramach realizacji Projektu planuje się modernizację 2 
stacji uzdatniania wody: w mieście Jasło oraz w gminie 
Dębowiec.
Modernizacja największej stacji uzdatniania wody na terenie 
projektu w Jaśle zapewni, że jakość przeznaczonej do 
spożycia wody na terenie całego miasta spełniać będzie 
wymagania przepisów polskich i unijnych. Maksymalna 
chwilowa wydajność projektowanych stacji uzdatniania wody 
będzie wynosiła: Q=730m3/h.

Sieci wodociągowe
Niski stopień zwodociągowania gmin na terenie objętym 
projektem skutkuje znacznymi niedoborami ilościowymi. 
Uwzględniając wodociągi będące własnością poszczególnych 
gmin lub spółek działających w imieniu gmin oraz 
wodociągów będących własnością spółek nie będących 
własnością gminy, powstałych z inicjatywy mieszkańców, 
średni stopień zwodociągowania dla obszaru ZGDW wynosi 
53 %. Oznacza to, że prawie połowa mieszkańców ZGDW nie 
ma możliwości korzystania z wody pitnej przesyłanej za 
pomocą wodociągu.
Jedynym istotnym systemem zaopatrzenia w wodę gdzie 
występują istotne problemy, jest system wodociągowy w 
Jaśle. Badania modelowe tej sieci wodociągowej wykazały 
konieczność wymiany części przewodów oraz zmiany średnic 
na mniejszą w obrębie funkcjonującej w centrum miasta 
żeliwno-stalowej sieci wodociągowej.
Rozbudowa sieci wodociągowych na tereny projektu pozwoli 
zwiększyć stopień zwodociągowania gmin do ok. 54%. 
W ramach realizacji projektu planowana jest budowa sieci 
wodociągowych o łącznej długości 80,2 km na terenie gmin: 
Dębowiec, Kołaczyce i Pilzno oraz modernizację około 10 km 
sieci wodociągowych w mieście Jasło. Realizacja inwestycji 
umożliwi podłączenie do sieci wodociągowej około 2 200 
mieszkańców, co umożliwi korzystanie z wody o właściwych 
parametrach.

Gospodarka ściekowa
Oczyszczalnie ścieków
Na terenie projektu dominują małe oczyszczalnie ścieków o 
przepustowości poniżej 2000 RLM. Oczyszczalni takich jest 
20 i są to z reguły zblokowane oczyszczalnie mechaniczno-
biologiczne, o typowej budowie. Natomiast oczyszczalni o 
przepustowości powyżej 2000 RLM jest 6. 
Poza terenem projektu zlokalizowane są 3 oczyszczalnie, do 
których odprowadzane są ścieki z miejscowości leżących na 
terenie objętych projektem. Są to oczyszczalnia w Dębicy, 
przyjmująca ścieki z miejscowości gminy Dębica, w 
Gorlicach, przyjmująca ścieki z Sękowej i w Krośnie, 
przyjmująca część ścieków z miejscowości Potok gm. 
Jedlicze. 

Analiza wyników badań jakości ścieków odprowadzanych z 
poszczególnych oczyszczalni eksploatowanych na terenie 
objętym projektem, wykazała, że dla większości oczyszczalni 
jakość odprowadzanych ścieków odpowiada wymaganiom 
stawianym przepisami polskim. Jednakże oczyszczalnie 
ścieków w Kleciach, Jedliczu, Kołaczycach, Pilźnie oraz dwie 
w Brzostku, nie spełniają powyższych wymogów. Obecnie 
obowiązujących wymogów nie spełnia także oczyszczalnia 
ścieków w Jaśle, pomimo spełniania warunków pozwolenia 
wodnoprawnego. Problemem oczyszczalni ścieków w Jaśle 
jest okresowe przekraczanie progu 100 000 RLM i w związku 
z tym kwalifikowanie oczyszczalni ścieków do wielkości 
oczyszczalni o najbardziej restrykcyjnych wymogach 
efektywności oczyszczania ścieków. Planowane w 
najbliższym czasie działania porządkowe w zlewni tej 
oczyszczalni umożliwią obniżenie ładunku dopływających do 
oczyszczalni zanieczyszczeń poniżej progu 100 000 RLM i 
tym samym zapewnienie spełniania wymagań polskich i 
europejskich. W najbliższym czasie planowana jest także 
modernizacja oczyszczalni w Jedliczu w celu dostosowania 
jakości odprowadzanych ścieków do wymagań 
normatywnych.
Poza tym wymogów nie spełnia także oczyszczalnia w 
Gorlicach, znajdująca się poza terenem objętym projektem, 
do której jednakże odprowadzane są ścieki z miejscowości 
położonych na terenie objętym projektem.

Równie widoczne, co braki jakościowe, są również braki 
ilościowe wynikające z niedostatecznej przepustowości 
oczyszczalni ścieków. Jedynie kilka z funkcjonujących na 
terenie projektu oczyszczalni ma istotne wolne moce 
przerobowe pozwalające na oczyszczenie ścieków z terenów 
dotąd nieskanalizowanych. Brak jest dostatecznej ilości 
lokalnych oczyszczalni ścieków, przede wszystkim na 
terenach wiejskich gdyż wszystkie miasta na terenie projektu 
posiadają oczyszczalnie ścieków o wystarczającej 
przepustowości. 

Sieć kanalizacji sanitarnej
Jedyna inwestycja wynikającą z niedoborów jakościowych 
zdiagnozowana została w Gminie Kołaczyce. Polega ona na 
wymianie studzienek kanalizacyjnych w ilości 280 szt. 
Studzienki te wymagają modernizacji z uwagi na ich zły stan 
techniczny.

Istotnym problemem na terenie projektu jest bardzo niski 
stopień skanalizowania. Średni stopień skanalizowania, czyli 
ilość osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w stosunku 
do całkowitej ilości mieszkańców wynosi 35%. Oznacza to, 
że blisko 2/3 mieszkańców nie ma możliwości korzystania z 
sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach realizacji projektu planowana jest budowa sieci 
kanalizacyjnych (grawitacyjnych i tłocznych) o łącznej 
długości 602,2 km na terenie 14 gmin. Realizacja inwestycji 
umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej około 35 300 
mieszkańców. Stopień skanalizowania zwiększy się do 51,8 
%. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na 
wyeliminowanie obszarowych źródeł zanieczyszczeń wód 
gruntowych i powierzchniowych w postaci indywidualnych, 
przydomowych zbiorników ścieków, a co za tym idzie wpłynie 
na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych.
Modernizacja 4 z 20 funkcjonujących na terenie projektu 
oczyszczalni zapewni oczyszczenie ścieków zgodnie z 
wymogami prawnymi oraz zmniejszy presję na środowisko 
naturalne, zarówno w odniesieniu do wód odbiorników 
ścieków, jak i najbliższego otoczenia oczyszczalni.
Budowa 10 nowych oczyszczalni ścieków o łącznej 
przepustowości 4235 m3/d (31753 RLM) zapewni 
prawidłowe oczyszczenie ścieków z planowanych do realizacji 
systemów kanalizacyjnych.

Zagospodarowanie osadów.
Obecnie gospodarkę osadami ściekowymi oraz planowaną 
dla nowobudowanych oczyszczalni stanowią w większości 
rozwiązania tymczasowe, które stosowane będą do momentu 
wdrożenia w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
systemu zagospodarowania osadów w skali międzygminnej. 
Jednym z podstawowych celów wdrożenia planu gospodarki 
odpadami przez ZGDW jest ograniczenie ilości składowanych 
osadów ściekowych. Dla osiągnięcia tego celu 
zaproponowano zastosowanie biologicznej metody 
przetwarzania komunalnych osadów ściekowych w drodze 
kompostowania. Docelowo planuje się rozwiązać problem 
zagospodarowania osadów w ramach stworzenia 
Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
(MZGO) w Jaśle, którego jednym z elementów będzie 
kompostownia odpadów organicznych, zielonych oraz 
osadów ściekowych. Planuje się ukończyć budowę MZGO w 
roku 2008. Należy podkreślić, że Miasto Jasło zgłosiło tę 
inwestycję do współfinansowania z Funduszu Spójności 
poprzez złożenie w WFOŚiGW 
w Rzeszowie Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia. Projekt 
znajduje się na wojewódzkiej liście
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Gospodarka woda do picia.
Podstawowym problemem, jaki występuje w gospodarce 
wodnej prowadzonej na terenie m. Tarnobrzega to dostawa 
wody o wymaganej jakości. Jakość produkowanej wody nie 
odpowiada wymogom stawianym obowiązującymi przepisami 
(rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 19 listopada 2002 
r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi) ze względu na 
przekroczenie dopuszczalnej wartości barwy i utlenialności. 
W przypadku pozostałych parametrów jakość wody jest 
odpowiednia. W chwili obecnej, decyzją Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, nałożono obowiązek 
rozwiązania problemu do końca 2004 roku. 
W obrębie systemu zaopatrzenia miasta w wodę występują 
też problemy natury technicznej, eksploatacyjnej. Ujęcie 
lewarowe Studzieniec I, z uwagi właśnie na problemy 
eksploatacyjne (konieczność ciągłego odpowietrzania lewara, 
związane z tym duże zużycie energii), od 2002 roku nie jest 
eksploatowane. Z kolei na ujęciu pompowym Studzieniec II 
problemem są zainstalowane w studniach pompy głębinowe, 
które są przestarzałe, energochłonne 
i wymagają częstych remontów. Zdarzają się też awarie 5,5-
kilometrowego rurociągu tłocznego, doprowadzającego wodę 
do SUW Jeziórko. Podobnie w obrębie sieci wodociągowej 
występują liczne awarie, których główną przyczyną jest 
korozja materiału 
z jakiego wykonane są przewody.
Zapewnienie zasilania w energię elektryczną SUW stało się 
kolejnym problemem z chwilą postawienia KiZPS „Siarkopol” 
w stan likwidacji. Aktualnie SUW zasilany jest ze stacji GPZ 
110/30/6 kV, będącej własnością „Siarkopolu”. Z uwagi na 
brak odbiorców i nietypowe napięcia (6 i 30 kV) Zakład 
Energetyczny w Rzeszowie nie chce przejąć tej stacji. 
Teren miasta Tarnobrzega objęty projektem 
zwodociągowany jest prawie w 100%. Dostawą i 
uzdatnianiem wody dla miasta Tarnobrzega zajmuje się 
Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, działający w ramach Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Tarnobrzegu. Jako jednostka 
komunalna przedsiębiorstwo działa od roku 1968 i od tego 
czasu eksploatuje Zakład Uzdatniania Wody w Jeziórku, za 
pośrednictwem którego woda przesyłana jest użytkownikom 
komunalnym w mieście i przyległych miejscowościach. 
Odległość ZUW od miasta wynosi 8 km. Woda dla miasta 
dostarczana jest z dwóch ujęć głębinowych: Studzieniec I, 
Studzieniec II.
Ujęcie Studzieniec I jest ujęciem, w którym woda ujmowana 
jest z 5 studni zlokalizowanych w miejscowości Stale - 
Klewiec, w odległości ok. 1,2 km od Stacji Uzdatniania Wody. 
Woda z tego ujęcia dostarczana jest lewarem do studni 
zbiorczej, a stamtąd do SUW. Rurociągi na ujęciu Studzieniec 
I zostały wykonane z rur żeliwnych. Przyjmując, w oparciu o 
obowiązujące normy, zużycie tego typu instalacji na 40 lat, 
można stwierdzić, że 50 % rurociągów nadaje się do 
wymiany. 
Na ujęcie wody Studzieniec II składają się 22 studnie 
wiercone, z zamontowanymi pompami głębinowymi cztero- i 
pięciostopniowymi, zlokalizowane w miejscowości Stale - 
Bukie. Woda z ujęcia dostarczana jest do SUW rurociągiem 
tłocznym o długości ok. 5,5 km. Rurociągi na ujęciu wody 
"'Studzieniec II" wykonane są z rur stalowych, ich stan 
techniczny jest bardzo zły, w całości nadają się do wymiany. 
Wymiana rurociągów na ujęciu "'Studzieniec II" powinna być 
wykonana w pierwszej kolejności, należy bowiem liczyć się 
z tym, że ujęcie to może nie nadawać się do eksploatacji. 
Formalną podstawą poboru wody z obu ujęć jest pozwolenie 
wodnoprawne (decyzja nr OS-V-6210/12/95/JH, z dn. 
12.07.1995), którego ważność upływa z dniem 31.12.2004.
W celu osiągnięcia zaplanowanych efektów opracowano 
zakres prac modernizacyjno-remontowych, który przedstawia 
się następująco:
 Modernizacja technologii uzdatniania wody w ZUW w 
Jeziórku wraz z wykonaniem niezbędnych prac 
adaptacyjnych obiektów istniejących, wyposażeniem w 
system opomiarowania / kontroli przebiegu procesów.
 Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i 
Studzieniec II. 
 Prace remontowe na terenie SUW wraz z zapewnieniem 
zasilania SUW w energię elektryczną.
 Modernizacje i remonty w obrębie sieci wodociągowej

Gospodarka ściekowa.
Stopień skanalizowania Tarnobrzega, w stosunku do liczby 
ludności, wynosi 80 %. Natomiast w odniesieniu do 
powierzchni terenu skanalizowane jest niespełna 40 % 
- nieskanalizowane są przede wszystkim osiedla wiejskie. 
Wobec powyższego, przy blisko 100 % zwodociągowaniu 
miasta, istnieje pilna potrzeba realizacji inwestycji w zakresie 
budowy zintegrowanego systemu odbioru i oczyszczania 
ścieków w obszarze miasta i tym samym eliminacja praktyki 
gromadzenia ścieków sanitarno-bytowych w 
bezodpływowych zbiornikach. Zbiorniki te stanowią poważne 
zagrożenia dla utworów wodonośnych występujących w tym 
rejonie, a pozbawionych warstw izolujących je od 
powierzchni terenu. Podłączenie nowych terenów do 
kanalizacji odprowadzającej ścieki do istniejącej oczyszczalni 
ścieków nie stworzy problemów gdyż w chwili obecnej jej 
przepustowość wykorzystywana jest w niespełna 50 %. 
Ponadto, ścieki te dotychczas trafiały na oczyszczalnię jako 
ścieki dowożone. W obrębie terenów skanalizowanych 
występuje system kanalizacji mieszanej, tj. w części miasta 
funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, a w części 
rozdzielcza kanalizacja sanitarna. Zlewnia kanalizacji 
ogólnospławnej to: Stare Miasto, os. Przywiśle, os. Młodych, 
Wielopole. Natomiast system rozdzielczej kanalizacji 
sanitarnej obsługuje dzielnice: Serbinów, Wymysłów, 
Siarkowiec, Zakrzów. Ścieki z osiedli przesyłane są 
kolektorami do istniejącego zbiornika retencyjnego gdzie w 
komorze wlotowej łączą się 
w jeden kanał. Dalej ścieki jako ogólnospławne przesyłane 
są grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków. Zbiornik retencyjny 
może przetrzymać 5 000 m3 ścieków. Przy nawalnych 
deszczach nadmiar ścieków deszczowych poprzez przelew 
odprowadzany jest do rzeki Wisły. Brak kanalizacji 
deszczowej jest barierą dla rozwoju sieci dróg jak i stwarza 
zagrożenie dla środowiska spowodowane przedostawaniem 
się ścieków do gruntu oraz systemu melioracji (ścieki 
poprzez rowy przydrożne zrzucane są do układu rowów 
melioracyjnych i do rzek). 
Miasto Tarnobrzeg posiada mechaniczno-biologiczną 
oczyszczalnię ścieków sanitarnych oddaną do użytku w 1998 
r., pracującą na bazie procesu osadu czynnego 
z chemicznym wspomaganiem defosfatacji. Oczyszczalnia 
zlokalizowana jest na północny zachód od osiedla Zakrzów 
(w odległości ok. 6,0 km od centrum Tarnobrzega). 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wisła w km 
261+350. Eksploatacja oczyszczalni i zrzut ścieków 
oczyszczonych odbywa się na podstawie pozwolenia 
wodnoprawnego, ważnego do dnia 06.10.2010r. (decyzja nr 
OŚ-III-3-6210/6/00, z dnia 06.10.2000). Obiekt 
wykorzystany jest obecnie w niespełna 50%. Spowodowane 
jest to brakiem kanalizacji sanitarnej 
w osiedlach wiejskich oraz obszarach nieskanalizowanych w 
centrum miasta. Oczyszczalnia w stanie obecnym posiada 
wolne pomieszczenia przeznaczone pod urządzenia 
oczyszczające ścieki deszczowe.
W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej przyjęto 
zastosowanie technologii grawitacyjno-ciśnieniowej 
funkcjonującej oddzielnie dla każdego osiedla.
Projekt w zakresie gospodarki ściekowej obejmuje 
wykonanie następujących elementów:
 budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 
dla osiedli: Dzików, Wielowieś, Sielec, Zakrzów, Miechocin, 
Nadole, Mokrzyszów i Sobów,  
 budowa kanalizacji  deszczowej wraz z przepompowniami 
w obrębie następujących  osiedli: Piastów, Nadole, Dzików, 
Miechocin, Mokrzyszów,
 inwestycje w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków: 
zakup i instalacja kompletnej zautomatyzowanej stacji zlewni 
ścieków dowożonych, budowa stanowiska pompowego dla 
zrzutu ścieków oczyszczonych, modernizacja pompowni 
głównej, modernizacja laboratorium, modernizacja części 
biologicznej oczyszczalni ścieków, zakup i montaż kompletnej 
zautomatyzowanej stacji zmiękczania wody dla celów 
kotłowych, wymiana transformatorów w rozdzielni głównej, 
modernizacja piaskownika, wymiana pomp w pompowni II, 
dokończenie automatyzacji i kontroli procesu oczyszczania 
ścieków oraz instalacji biogazu, modernizacja placu 
tymczasowego składowania osadu, budowa instalacji do 
suszenia osadu.
 remonty w obrębie sieci kanalizacyjnej,
 budowa pompowni wód burzowych przy zbiorniku 
retencyjnym.

Gospodarka osadowa.
W zakresie gospodarki osadowej prowadzonej w miejskiej 
oczyszczalni ścieków praktykuje się aktualnie wykorzystanie 
odwodnionych, przefermentowanych osadów do rekultywacji 
terenów zdegradowanych działalnością kopalni siarki. Z 
chwilą zakończenia procesu rekultywacji tych terenów pojawi 
się problem ostatecznego zagospodarowania osadów. 

Osad czynny wytwarzany w nadmiarze w KOŚ położonej w 
Zakrzowie, kierowany jest do stacji przeróbki osadu. W 
pierwszej kolejności poddany jest procesowi zagęszczania, 
a następnie kierowany do zamkniętej komory fermentacyjnej 
(ZKF), gdzie poddawany jest beztlenowej mezofilowej 
fermentacji osadu. Gaz powstały w wyniku tych procesów, 
po oczyszczeniu gromadzony jest w zbiorniku, a następnie 
spalany w kotłowni. Przefermentowany osad podawany jest 
na prasę taśmową w celu odwodnienia. W ciągu doby 
odprowadza się na plac czasowego składowania ok. 10 ton 
osadu o wilgotności 85%.W skali roku wytwarza się ok. 3,65 
tyś. ton przefermentowanego osadu. Każda partia osadu 
spełnia wymogi obowiązujące dla osadu do celów nierolnych, 
używany jest on dotychczas do rekultywacji terenów po 
likwidowanej Kopalni Siarki w Jeziórku i Machowie. 
Projekt przewiduje również inwestycje w zakresie gospodarki 
osadowej, polegające na budowie instalacji do suszenia 
osadu. W ramach inwestycji przewidywany jest zakup 
i montaż kompletnej instalacji suszenia osadów. Szczegółowe 
dane dotyczące przebiegu procesu – wyboru optymalnej 
technologii i temperatury suszenia zostaną określone 
w koncepcji, która zostanie opracowana po zakwalifikowaniu 
inwestycji do realizacji. Umożliwi to zagospodarowanie 
osadów pościekowych do celów rolniczych
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