
Po nad po ło wa wo dy pły ną cej z kra nów

w Opo lu po cho dzi ze Sta cji Uzdat nia nia

Wo dy w Za wa dzie. To czy ni tę in sta la cję

nie zwy kle waż ną dla mia sta. Prob lem

w tym, że w osta t nich la tach nie mia ła ona

peł nej zdol no ści pro duk cyj nej. To zmie ni

się wraz z trwa ją cą już mo der ni za cją sta cji.

Pra ce roz po czę ły się 10 wrześ nia 2014 ro ku

i ma ją po trwać do kwiet nia 2015 ro ku. Re -

mont od by wa się w ra mach za da nia „Kon trakt

nr 6 – Prze bu do wa dru giej czę ści ga le rii rur

w ha li fil trów Sta cji Uzdat nia nia Wo dy w Za -

wa dzie oraz bu do wa ru ro cią gu wo dy su ro wej

od stud ni nr 14a do SUW w Za wa dzie”. Za da -

nie to jest jed nym z ele men tów kom plek so -

we go pro jek tu „Po pra wa gos po dar ki

wod no-ście ko wej dla aglo me ra cji Opo le

– TRIAS Opol ski etap III” re a li zo wa ne go przez

Spół kę Wo do cią gi i Ka na li za cja w Opo lu.

Pro jekt ten współ fi nan so wa ny jest ze środ ków

Fun du szu Spój no ści. Je go ce lem jest za pew -

nie nie od po wied niej ochro ny wód po wierz -

chnio wych oraz wód grun to wych na te re nie

Opo la i oko lic ze szcze gól nym uwzględ nie -

niem ochro ny zbior ni ka pod ziem ne go GZWP

333 Opo le-Za wadz kie. Po wierz chnia te go po -

tęż ne go zbior ni ka prze kra cza ty siąc ki lo me -

trów kwa dra to wych. Jest on głów nym

źró dłem wo dy pły ną cej z kra nów za rów no

w Opo lu, jak i w gmi nach ościen nych. Dla te -

go je go ochro na jest bar dzo waż na.

Przy wró ce nie peł nej spraw no ści

Choć Sta cja Uzdat nia nia Wo dy w Za wa dzie do -

star cza wo dę dla oko ło 55 pro cent od bior ców

na te re nie Opo la, to od 2003 ro ku nie dzia ła

ona na peł nych ob ro tach. Wte dy to z po wo du

złe go sta nu tech nicz ne go urzą dzeń wy łą czo no

je den zes pół fil trów. Pra ce pro wa dzo ne obec -

nie na te re nie SUW zmie nią tę sy tu a cję.

Przy wró ce nie peł nej zdol no ści pro duk cyj nej

sta cji bę dzie moż li we dzię ki wy ko na niu wy -

so kiej ja ko ści ru ro cią gów tech no lo gicz nych

ze sta li nie rdzew nej wraz z ar ma tu rą i sy ste -

mem ste ro wa nia.

Ko rzyść bę dzie pod wój na. Po pier wsze, po

ukoń cze niu za da nia moż li wym bę dzie uzy -

ska nie od po wied niej ilo ści wo dy o wy so kich

pa ra me trach ja ko ścio wych. Trze ba tu taj pod -

kre ślić, że już te raz wo da pły ną ca z kra nów

w Opo lu ucho dzi za jed ną z naj lep szych

w kra ju. Po za koń cze niu prac w Za wa dzie jej

ja kość bę dzie więc jesz cze wyż sza.

Po dru gie, in we sty cja ob ni ży kosz ty eks plo a -

ta cyj ne ca łe go ukła du. W dłuż szej per spek -

ty wie prze ło ży się to na spo re osz częd no ści

Spół ki i da moż li wość za gos po da ro wa nia do -

dat ko wych środ ków na in ne za da nia.

Wy mia na ki lo me trów ru ro cią gów

Na tym „Kon trakt nr 6” się nie koń czy. W je go

ra mach w miej sce sta rych, bę dą cych w bar -

dzo złym sta nie tech nicz nym ru ro cią gów

Dn400, Dn500, Dn600 z rur że liw nych, po -

wsta nie no wy ru ro ciąg wo dy su ro wej. Je go

za da niem bę dzie po bie ra nie wo dy z sied miu

stud ni głę bi no wych znaj du ją cych się w re jo -

nie SUW Za wa da oraz do star cza nie jej do

Sta cji Uzdat nia nia Wo dy.

War tość ca łe go za da nia to 4,4 mln zł. W tej

kwo cie mie ści się 2,9 mln zł po cho dzą cych

z fun du szy Unii Eu ro pej skiej.

War to pa mię tać, że rok te mu za koń czy ła się

in na in we sty cja, za spra wą któ rej z kra nów

w Opo lu pły nie wo da wy so kiej ja ko ści.

W okre sie od lu te go 2012 ro ku do stycz nia

2014 ro ku na zle ce nie Spół ki Wo do cią gi i Ka -

na li za cja prze pro wa dzo no re no wa cję ma gi -

stra li, któ rą wo da tło czo na jest z Za wa dy na

te ren mia sta. Ma gi stra lę oczysz czo no z osa -

du, ja ki na gro ma dził się w niej na prze strze ni

lat, a tak że zmo der ni zo wa no jej licz ne wie ko -

we ele men ty. Te pra ce kosz to wa ły bli sko 8

mln zł i by ły czę ścią war te go bli sko 200 mln

zł pro jek tu „Trias Opol ski – ochro na zbior ni ka

wód pod ziem nych dla aglo me ra cji Opo le,

Prósz ków i Tar nów Opol ski”.

Ile kosz tu je ca ły Pro jekt?

Umo wę o do fi nan so wa nie pro jek tu „Po pra wa

gos po dar ki wod no-ście ko wej dla aglo me ra -

cji Opo le – TRIAS Opol ski etap III” z Na ro do -

wym Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska

i Gos po dar ki Wod nej w War sza wie pod pi sa -

no w dniu 12 li sto pa da 2013 ro ku.

Pro jekt ten do fi nan so wa ny jest z Fun du szu

Spój no ści w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne -

go In fra struk tu ra i Śro do wi sko na la ta 2007-

2013.

Cał ko wi ty koszt in we sty cji skła da ją cych się

na Pro jekt to 23 108 500 zł. Do fi nan so wa nie

z Unii Eu ro pej skiej w ra mach Fun du szu Spój -

no ści wy no si 10 503 573 zł.

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny przez Unię Eu -

ro pej ską ze środ ków Fun du szu Spój no ści w ra -

mach Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko.

TRIAS OPOLSKI – JESZCZE LEPSZA WODA


