
Kontrakt 1 - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę  
miasta Opola z kierunku SUW Zawada 

 
 

realizowany w ramach Projektu 
 „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, 

Prószków i Tarnów Opolski – II etap” 
 

 Umowa z NFOŚiGW nr POIS.01.01.00 - 00 - 051/08 – 00 z dnia 23.09.2010r. 
 
 

Decyzja Komisji Europejskiej nr CCI 2010 PL 161 PR 017 z dnia 23.11.2011 r. 
 
 



Fundusz Spójności – powołany do życia w 1994 w celu zmniejszenia dysproporcji w 
poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszenie opóźnienia regionów najmniej 
uprzywilejowanych. 
  
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013  - zatwierdzony przez 
Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r.  
 
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 
rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu 
środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności 
terytorialnej. 
 
Priorytet 1: 
Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS);  
Działanie 1.1: 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 
Działanie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów 
świadczących usługi w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 
terytorialnego 
 



• Środki własne – 33 254 039 PLN; środki własne WiK Opole  oraz wniesione przez gminy 
(będące udziałowcami spółki) wkłady pieniężne na udziały 
 

• Kredyt z WFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego beneficjenta Projektu  
– 39 938 748 PLN 



 

• Cele Projektu: 

 

• Przyłączenie do sieci zbiorczej osób, które do tej pory nie korzystały ze 

zbiorowego odbioru ścieków. Założono przyłączenie do sieci 11 073 osób.  

 

• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Opole, 

Prószków i Tarnów Opolski i ochrona wód podziemnych zbiornika GZWP-333, 

stanowiącego źródło wody pitnej dla 30% mieszkańców Opolszczyzny.  

 

• Projekt przyczyni się do spełnienia wymagań stawianym aglomeracjom w 

KPOŚK.  

 



Podstawowe informacje o Kontrakcie 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 

Zamawiający/Beneficjent: 

Wykonawca – Konsorcjum firm:  

INFRA S.A. 

z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania, przy ulicy 

Skórzewskiej 35, kod 62 – 081 Przeźmierowo, 

PBG S.A. 

z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania, przy ulicy 

Skórzewskiej 35, kod 62 – 081 Przeźmierowo 

 



Podstawowe informacje o Kontrakcie 

Termin realizacji Kontraktu: luty 2012 – grudzień 2013  

Budżet Kontraktu: 6.370.000,00 PLN netto /(7.835.100,00 PLN brutto) 

Wysokość dofinansowania: 66,5% - 4.236.050 PLN netto  

Wskaźnik produktu osiągnięty w wyniku realizacji Kontraktu: 

14 km zmodernizowanej sieci wodociągowej  

(70 % wskaźnika ogólnego dla Projektu) 

Wkład Spółki WiK: 33,5% - 2.133.950 PLN netto  



• renowacja przewodów wodociągowych: 14 km, 

Komora robocza Czyszczak mechaniczny 





Komora robocza 

Czyszczak mechaniczny 









Nadzór nad robotami: 

Inżynier Kontraktu 

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o.,  
ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa 



"TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji  
Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap„ 

 
 
 

www.wikopole.com.pl 
 


