
Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.  
jako beneficjent Projektu „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód 

podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”   
w 2012 r. sfinalizowała podpisanie ostatnich umów na roboty  

budowlano-montażowe. Obecnie Spółka jest na etapie realizacji wszystkich  
dwunastu kontraktów objętych zakresem Projektu.

Wartość całkowita Projektu wynosi 216 665 573 PLN netto (263 663 199 PLN 
brutto), w której wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to 143 472 785 PLN. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Celem Projektu jest przyłączenie do sieci zbiorczej osób, które do tej pory nie korzy-
stały ze zbiorowego systemu odbioru ścieków. Celem Projektu jest także uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Opole, Prószków i 
Tarnów Opolski oraz ochrona wód podziemnych zbiornika GZWP-333, stanowiącego 
źródło wody pitnej dla 30% mieszkańców Opolszczyzny. 

W wyniku podpisanych w 2012 r. czterech kolejnych kontraktów, dzięki środkom 
unijnym pokrywającym 66,5 % wartości tych inwestycji  możliwe będzie wykonanie 
następujących robót:
- K1 - Modernizacja systemu zaopatrzenia  w wodę miasta Opole z kierunku 
 SUW Zawada – wartość kontraktu netto 6 370 000 PLN,
- K3 - Budowa suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu, 
 część B - wartość kontraktu netto 35 799 000 PLN,
- K9 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów Opolski realizowane-

go w ramach Projektu „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych 
dla aglomeracji Opole, Prószków  Tarnów Opolski – II etap” 

 oraz  wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości 
 Tarnów Opolski - wartość kontraktu netto 9 773 057 PLN,
- K12 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Krośnica, Borycz, Utrata, 
 Grabów  w gminie Izbicko - wartość kontraktu netto 10 813 369 PLN.   

Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia głównego celu Programu Ope-
racyjnego  Infrastruktura i Środowisko, jakim jest  podniesienie 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.

Projekt „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prósz-
ków i Tarnów Opolski – II etap” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


