
MEMORANDUM INFORMACYJNE
„Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków
i kanalizacji na terenie Miasta Wschowa w modelu 
partnerstwa publiczno-prywatnego”



Wprowadzenie

• Miasto Wschowa działając za pośrednictwem własnej spółki komunalnej SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA

Sp. z o.o. (zwanej dalej Podmiotem Publicznym) zamierza zrealizować projekt pt. „Modernizacja i rozbudowa

systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-

prywatnego” (dalej jako Przedsięwzięcie).

• Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie potencjalnych Partnerów Prywatnych o podstawowych

założeniach Przedsięwzięcia.

• Realizacja Przedsięwzięcia odbywać się będzie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

• Niniejszy dokument nie jest ofertą handlową i nie może być traktowany jako oferta handlowa.



Podmiot Publiczny

• Gmina Wschowa położona jest w południowo - wschodniej części województwa lubuskiego.

• Gmina Wschowa zajmuje powierzchnię 19 691 ha, w tym miasto 925 ha.

• Północna część Gminy Wschowa objęta jest krajowym systemem obszarów chronionych, w skład którego

wchodzi fragment obszaru chronionego krajobrazu: Obszar Przemęcko-Wschowski, na terenie którego znajduje

się Przemęcki Park Krajobrazowy.

• W skład Gminy Wschowa, wchodzą następujące miejscowości: Buczyna, Czerlejewo, Dębowa Łęka, Hetmanice,

Kandlewo, Klucz, Konradowo, Lgiń, Łęgoń, Łysiny, Mały Bór, Nowa Wieś, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna

Dolna, Przyczyna Górna, Pszczółkowo, Siedlnica, Tylewice, Wincentowo, Wschowa, a także Wygnańczyce.

Największe skupisko mieszkańców, zlokalizowane jest w głównej miejscowości gminy tj. Wschowie. Dużą

miejscowością jest także Osowa Sień. Gminę zamieszkuje 21 589 osób, a gęstość zaludnienia wynosi 110

osób/km2.



Położenie Miasta Wschowa

Źródło: OpenStreetMap.org

Podmiot Publiczny



Oczyszczalnia ścieków

• Obecnie funkcjonująca oczyszczalnia obsługuje 14 464 osób, korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obecnie do systemu kanalizacji podłączone są również 42 zakłady przemysłowe (120 m3/d) oraz są do niej

dowożone ścieki z terenu Gminy (117 m3/d).

• Po przeprowadzeniu modernizacji oczyszczalni i rozbudowie systemu kanalizacyjnego, liczba osób

obsługiwanych przez oczyszczalnie wzrośnie o ok. 1 300 osób, co wraz z osobami przebywającymi czasowo na

terenie gminy sprawi, że docelowo oczyszczalnia będzie obsługiwać ok. 16 000 osób.** Do 20 000 pełnej

rozbudowy sieci.

• RLM obsługiwane przez istniejącą oczyszczalnię wynosi 15813 (osoby fizyczne) a wraz ze ściekami

przemysłowymi to 2 579 RLM, natomiast średnia przepustowość oczyszczalni: to 2 372,0 m3/d*

• Istniejąca oczyszczalnia położona jest na działkach nr 2057, 2058, 2059, 2061/3, 2063/1, 2064/1, 2065/1 oraz

2066/1.

* Na podstawie danych zawartych w Koncepcji Techniczno-Technologicznej Modernizacji Istniejącej Oczyszczalni Ścieków o przepustowości do 3500 m3 w miejscowości Wschowa

(dalej KTMO).

** KTMO str. 6



Oczyszczalnia ścieków

• Obecnie odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów R-Z, a następnie Rów Krzycki. Oczyszczalnia obsługuje

mieszkańców z miejscowości Wschowa, Osowa Sień, Przyczyna Dolna oraz Przyczyna Górna w liczbie

odpowiednio: 13 888, 826, 268 oraz 212. Jej projektowana wydajność powinna osiągnąć od 18 000 do 20 000

RLM, a tym samym 3 500 m3/dobę. Ostateczna skala ścieków doprowadzanych do oczyszczalni zależna

będzie od ostatecznego zakresu inwestycji sieciowej. W ramach Przedsięwzięcia zrealizowana będzie co

najmniej kanalizacja w mieście Wschowa, a inne obręby mogą być realizowane przez podmiot publiczny

samodzielnie (zakres przedsięwzięcia PPP zależny będzie od wyniku negocjacji.)

Oczyszczalnia składa się z następujących elementów:

- przepompownia główna, zlewnia ścieków dowożonych, oczyszczalnia mechaniczna, reaktory biologiczne,

- osadnik wtórny, zagęszczacze osadu, budynek odwadniania osadu wraz z prasami taśmowymi i pompami

osadowymi, budynek dmuchaw z czterema dmuchawami oraz pompownia wód płuczących. Urządzenia

wymagające modernizacji to: osadnik wtórny, reaktory biologiczne oraz mechaniczna część osadowa.

- Ilość ścieków trafiająca na oczyszczalnię to: Qśr dob. = 1 700 m3/dobę, Qmax dob. = 4 900 m3/dobę,

Qdowożone. = 117 m3/dobę.

*Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., str. 60



Oczyszczalnia ścieków

• Obecnie Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wschowa posiada pozwolenie wodnoprawne z dnia 21

grudnia 2011 roku, wydane przez Starostę Wschowskiego (SOB6223/18/2010), na odprowadzenie

komunalnych ścieków oczyszczonych do rowu melioracji szczegółowej o symbolu R – Z i dalej Rowu

Krzyckiego, poprzez istniejący wylot betonowy, zlokalizowany na rowie melioracji szczegółowej o symbolu R

– Z, na działce o nr ewid. 1987 w miejscowości Wschowa od jego ujścia do Rowu Krzyckiego.

• Wg powyższego pozwolenia wodnoprawnego, ilość ścieków oczyszczonych wynosi:

• - Qśrd = 3 500 m3/d,

• - Qmaxh = 320 m3/h,

• - Qmaxd = 4 530 m3/d,

• - Qroczne = 1 277 500 m3.

*Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., str. 66



Lokalizacja obecnej oczyszczalni ścieków

Źródło: KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE, Zielona Góra, sierpień 2016 r. str. 64

Oczyszczalnia ścieków



Oczyszczalnia ścieków

Aglomeracja Wschowa

Zgodnie z Uchwałą nr II/11/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie

wyznaczenia aglomeracji Wschowa, wyznaczono aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców 17 376 z

oczyszczalnią ścieków, zlokalizowaną w miejscowości Wschowa, powiat wschowski, województwo lubuskie,

której obszar obejmuje: miasto Wschowa (z wyłączeniem ulicy Nowe Ogrody), a także w obszarze gminy

Wschowie następujące wsie: Osowa Sień, Przyczyna Górna oraz Przyczyna Dolna. Zgodnie z powyższą

Uchwałą, traci moc Rozporządzenie Nr 43/2005 Wojewody Lubuskiego z dnia 11 października 2005 roku w

sprawie wyznaczenia aglomeracji Wschowa.

Obszar i granice aglomeracja Wschowa wyznacza Uchwała Nr II/11/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z

dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wschowa.



Oczyszczalnia ścieków

Ilość mieszkańców z obszaru gminy Wschowa przewidzianych do korzystania z systemu w wyniku nowych

inwestycji w sieć kanalizacyjną:

1. Mieszkańcy przewidziani do przyłączenia do systemu kanalizacji – od 5295 do 5419 osób*

2. Osoby czasowo przebywające na terenie gminy – 557 osób

Łącznie 5852 przy jednostkowej ilość ścieków w przeliczeniu na jednego mieszkańca na poziomie 120 l/Mk*d.

rozbudowa kanalizacji przysporzy średni przepływ dobowy ścieków na poziomie 702,0 m3 /d.

*Szczegółowe zestawienie dostępne w dokumencie KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich
ECOVERDE, Zielona Góra, sierpień 2016 r. , str. 68



Oczyszczalnia ścieków –

Wyjściowy zakres 

modernizacji

1. Sumaryczne zestawianie ilości ścieków oraz ładunków zanieczyszczeń określonych na podstawie danych

demograficznych.

Tabele zawierają zestawienia sumarycznych 

wartości i ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń 

z uwzględnieniem rezerwy technologicznej:

*Dane zawarte w KTMO, str. 16



Oczyszczalnia ścieków –

Wyjściowy zakres 

modernizacji

DANE PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW*:

*Dane zawarte w KTMO, str. 29



Oczyszczalnia ścieków –

Wyjściowy zakres 

modernizacji

ZAKŁADANY EFEKT OCZYSZCZANIA – EFEKT EKOLOGICZNY*:

*Dane zawarte w KTMO, str. 30



System kanalizacyjny –

uwarunkowania

• Podmiot publiczny dysponuje Koncepcją Gospodarki Ściekowej dla Gminy Wschowa, która może być

rozpatrywana przez wykonawców dokumentacji technicznych jako rozwiązanie wyjściowe, pomocne dla

doprecyzowania zakresu przedsięwzięcia jak i ostatecznie dla prac projektowych partnera wykonywanych w

ramach przyszłej umowy o ppp.

Długość wodociągów*

Pobór wody 2011-2015:

Pobór wody:

2016- 661150 m3/rok

2017- 668240 m3/rok

2018- 701680 m3/rok

2019 – 736660 m3/rok



System kanalizacyjny –

uwarunkowania

Na terenie Gminy Wschowa do miejscowości posiadających sieć kanalizacyjną należą:*

Wschowa, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna oraz Osowa Sień. Miejscowości te skanalizowane są odpowiednio

w 95,0 %, 100%, 90% oraz w 100%.

Sieć wykonana jest z takich materiałów, jak: PVC, kamionka oraz beton, a jej stan techniczny ocenia się jako

dobry. Sieć kanalizacyjna w miejscowości Wschowa budowana jest sukcesywnie od około 1912 roku.

W pozostałych miejscowościach tj. Osowa Sień, Przyczyna Dolna oraz Przyczyna Górna zostały wybudowane

kolejno w roku: 2005, 2011 oraz 2014.

Długość sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wschowa wynosi 30,8 km (najdłuższa), a w miejscowości Osowa

Sień – 4,3 km (najkrótsza).

Obecnie cena 1 m3 ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną oraz wywożonych taborem asenizacyjnym,

wynosi 5,11 zł (dane z roku 2020 r.)

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE
Zielona Góra, sierpień 2016 r. str. 60



System kanalizacyjny –

uwarunkowania

Ilość mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach*:

W poszczególnych miejscowościach posiadających sieć kanalizacyjną znajduje się 12 przepompowni ścieków.

Ilość zbiorników bezodpływowych na terenie gminy to 2191; korzysta z nich 6589 osób*.

Mieszkańcy przewidziani do przyłączenia do systemu kanalizacji (maksymalny zakres inwestycji) – od 5295 do

5419 osób**

*Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r. str. 60-63

** Tamże,. str. 68



System kanalizacyjny –

uwarunkowania

Na podstawie zużycia wody, wynoszącego 227 385 m3/rok (dla miejscowości Buczyna, Czerlejewo, Dębowa

Łęka, Hetmanice, Kandlewo, Klucz, Konradowo, Lgiń, Łęgoń, Łysiny, Mały Bór, Nowa Wieś, Olbrachcice,

Pszczółkowo, Siedlnica, Tylewice, Wincentowo, Wygnańczyce) oraz ogólnej liczby mieszkańców w tych

miejscowościach, wynoszącej 5 419 obliczono wartość średnią zużycia wody przez mieszkańca, wynoszącą 41,96

m3/Mk*rok, co daje 0,115 m3/Mk*d. Na terenie gminy Wschowa, funkcjonują zakłady przemysłowe

zlokalizowane również w miejscowościach nieskanalizowanych, takich jak: Dębowa Łęka, Nowa Wieś, Siedlnica

oraz Lgiń. Zużycie wody z przemysłu dla tych miejscowości wynosi łącznie 3 838 m3/rok, co stanowi 1,7%

zużycia wody we wszystkich nieskanalizowanych miejscowościach.



System kanalizacyjny –

uwarunkowania

Zestawienie bilansu ładunków zanieczyszczeń ścieków dla poszczególnych miejscowości w gminie Wschowa.

Gminy Wschowa*

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r. str. 72



System kanalizacyjny –

uwarunkowania

W celu uporządkowania gospodarki ściekowej Gminy Wschowa, teren Gminy podzielona na dziewięć odrębnych

obrębów:

1) Obręb Wschowa – obejmujący miejscowość Wschowa.

2) Obręb Konradowo – obejmujący miejscowość Konradowo i Kandlewo.

3) Obręb Tylewice – obejmujący miejscowość Tylewice i Łysiny.

4) Obręb Nowa Wieś – obejmujący miejscowość Nowa Wieś.

5) Obręb Dębowa Łęka– obejmujący miejscowość Dębowa Łęka.

6) Obręb Lgiń – obejmujący miejscowość Lgiń i Hetmanice.

7) Obręb Siedlnica – obejmujący miejscowość Siedlnica.

8) Obręb Olbrachcice – obejmujący miejscowość Olbrachcice oraz Łęgoń.

9) Obręb Wygnańczyce – obejmujący miejscowość Wygnańczyce.

10) Obręb miejscowości rozproszonych – obejmujący miejscowości Buczyna, Czarlejewo, Klucz, Mały Bór, Pszczółkowo oraz

Wincentowo.*

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r. str. 99



System kanalizacyjny –

zakres

Aktualny stan gospodarki 

ściekowej  Gminy  Wschowa*:

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., szczegóły str. 100



System kanalizacyjny –

zakres

Aktualny stan gospodarki ściekowej

Gminy Wschowa* (cz. 1):

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., szczegóły str. 100



System kanalizacyjny –

zakres

Aktualny stan gospodarki ściekowej Gminy Wschowa* (cz. 2):

= Łącznie dł. kanalizacji grawitacyjnej 39,6 km 
oraz ciśnieniowej 4 km

Poszczególne warianty kanalizacji dla poszczególnych obrębów zostały zaproponowane w opracowaniu „Koncepcja gospodarki…”

str. 103-108.

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,

Zielona Góra, sierpień 2016 r., szczegóły str. 100



System kanalizacyjny –

zakres

Szczegółowa analiza zakresów rzeczowych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla poszczególnych

rozwiązań gospodarki ściekowej przyjętych w Gminie Wschowa dla poszczególnych obszarów znajduje się w

załączniku nr 1 do niniejszego memorandum.*

Należy zaznaczyć, ze intencją podmiotu publicznego jest aby zakres przedsięwzięcia objął przede wszystkim

modernizację oczyszczalni oraz sieć kanalizacyjną (przynajmniej na terenie obrębu Wschowa), otwarte do

dyskusji w ramach dialogu technicznego jest w jakim zakresie przedsięwzięcie będzie obejmować budowę

zbiorników bezodpływowych (najmniej oczyszczalni przydomowych). Budowa zbiorników bezodpływowych

może być rozważana, o ile znajdzie to uzasadnienie dla efektywności całego przedsięwzięcia i będzie zasadne z

punktu widzenia zakresu modernizacji oczyszczalni ścieków. Podmiot publiczny prosi o jasne stanowisko co do

zasadności włączenia w zakres przedsięwzięcia oczyszczalni przydomowych jak i poszczególnych obrębów w

kształcie zarysowanym w koncepcji gospodarki wodno-ściekowej, jednak intencją podmiotu publicznego jest

przede wszystkim rozwój sieci kanalizacyjnej zasilającej zmodernizowaną oczyszczalnię.

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r. koszty inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne = stan na sierpień 2016 r. str. 110-250 .

W ocenie Podmiotu Publicznego zakres przedsięwzięcia najprawdopodobniej nie będzie obejmował oczyszczalni przydomowych, które jednak wspomniane zostały w
KONCEPCJI GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA. Jeśli uczestnicy testu rynkowego/dialogu technicznego byliby jednak zainteresowani tym
elementem inwestycji proszeni są o jasne zakomunikowanie tego faktu. w ankiecie.



System kanalizacyjny –

zakres

Podsumowanie zakresu i kosztów inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych obrębach.*

1. Obręb Wschowa

Miejscowość Wschowa skanalizowana jest w 98,0%. Pozostali mieszkańcy korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Wariant 1

– Zakłada dokończenie kanalizacji miejscowości Wschowa na ulicy Nowe Ogrody. Koszt inwestycyjny 902 221 zł, a koszt

oczyszczania 1 m3 ścieków to 4,84 zł.

2. Obręb Konradowo

Miejscowości Konradowo i Kandlewo nie są skanalizowane, a mieszkańcy korzystają ze zbiorników bezodpływowych oraz

przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaproponowano następujące rozwiązania:

Wariant 1, Etap 1 – zakłada budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Konradowo i tranzyt ścieków do OŚ Wschowa. Koszt

inwestycyjny pierwszego wariantu – etap 1, wynosi 3 326 353 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to 4,90 zł. Etap 2 – zakłada

budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kandlewo i tranzyt ścieków do OŚ Wschowa. Koszt inwestycyjny pierwszego

wariantu – Etap 2 , wynosi 1 891 620 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to 4,93 zł.

Wariant 2 – Etap 1 – zakłada budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Konradowo dla 80 % gospodarstw a

20 % posiadać będzie zbiorniki bezodpływowe. Koszt inwestycyjny 2 wariantu – etap 1, wynosi 2 080 000 zł, a koszt

oczyszczania 1 m3 ścieków to 1,57 zł.

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., szczegóły str. 304-316



System kanalizacyjny –

zakres

Podsumowanie zakresu i kosztów inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych obrębach.*

3. Obręb Tylewice

Miejscowości Tylewice i Łysiny nie jest skanalizowane, (tylko zbiorniki bezodpływowe i przydomowych oczyszczalnie ścieków.

Zaproponowano następujące rozwiązania:

Wariant 1 – Etap 1 – zakłada budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tylewice i tranzyt ścieków do OŚ Wschowa. Koszt

inwestycyjny pierwszego wariantu – etap 1, wynosi 4 733 944 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to 5,01 zł. Etap 2 – zakłada

budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łysiny i tranzyt ścieków do OŚ Wschowa. Koszt inwestycyjny pierwszego wariantu –

etap 2, wynosi 2 934 505 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to 5,06 zł.

Wariant 2 – Etap 1 – zakłada budowę sieci kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tylewice. Koszt

inwestycyjny drugiego wariantu – etap 1, wynosi 4 435 010 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to 10,26 zł. Wariant 2– Etap 2 –

zakłada budowę sieci kanalizacyjnej i tranzyt ścieków do OŚ Tylewice. Koszt inwestycyjny drugiego wariantu – etap 2, wynosi 2

934 505 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to 9,16 zł.

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., szczegóły str. 304-316
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Podsumowanie zakresu i kosztów inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych obrębach.*

4. Obręb Nowa Wieś

Aktualnie miejscowość Nowa Wieś nie jest skanalizowana (istnieją zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie

ścieków). Zaproponowano następujące rozwiązania:

Wariant 1 –zakłada budowę sieci kanalizacyjnej i jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś i tranzyt

ścieków do OŚ Wschowa. Koszt inwestycyjny pierwszego wariantu wynosi 1 867 598 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to

4,98 zł.

5. Obręb Dębowa Łęka

Miejscowość Dębowa Łęka nie jest skanalizowana, (zbiorników bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Zaproponowano następujące rozwiązania: Wariant 1 –zakłada budowę sieci kanalizacyjnej i jednej przydomowej oczyszczalni

ścieków w miejscowości Dębowa Łęka i tranzyt ścieków do OŚ Wschowa. Koszt inwestycyjny pierwszego wariantu wynosi 3 122

106 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to 4,63 zł. Wariant 2 –zakłada budowę sieci kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni

ścieków oraz jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębowa Łęka. Koszt inwestycyjny drugiego wariantu

wynosi 4 807 294 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to 9,62 zł.

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., szczegóły str. 304-316
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Podsumowanie zakresu i kosztów inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych obrębach.*

6. Obręb Lgiń

W skład obrębu wchodzi Lgiń oraz Hetmanice, które nie są skanalizowane (zbiorniki bezodpływowe). Zaproponowano

następujące rozwiązania: Wariant 1 – zakłada budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lgiń oraz Hetmanice oraz budowę

lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Hetmanice. Koszt inwestycyjny pierwszego wariantu wynosi 6 674 297 zł, a koszt

oczyszczania 1 m3 ścieków to 8,47 zł.

7. Obręb Siedlnica

Miejscowość Siedlnica nie jest skanalizowana, (występują zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków).

Zaproponowano następujące rozwiązania: Wariant 1 –zakłada budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedlnica i tranzyt

ścieków do OŚ Wschowa. Koszt inwestycyjny pierwszego wariantu wynosi 4 498 317 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to

4,94 zł. Wariant 2 –zakłada budowę sieci kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedlnica. Koszt

inwestycyjny drugiego wariantu wynosi 6 529 079 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to 9,24 zł.

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., szczegóły str. 304-316
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Podsumowanie zakresu i kosztów inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych obrębach.*

8. Obręb Olbrachcice

W skład obrębu wchodzi miejscowość Olbrachcice i Łęgoń., które nie jest skanalizowane, a mieszkańcy korzystają ze zbiorników

bezodpływowych. Zaproponowano następujące rozwiązania: Wariant 1 – zakłada budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości

Olbrachcice i Łęgoń oraz budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Olbrachcice. Koszt inwestycyjny pierwszego

wariantu wynosi 4 331 033 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to 11,07 zł.

9. Obręb Wygnańczyce

Miejscowość Wygnańczyce nie jest skanalizowana, a mieszkańcy korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Zaproponowano

następujące rozwiązania: Wariant 1 – zakłada budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości i lokalnej oczyszczalni ścieków oraz 6

przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wygnańczyce. Koszt inwestycyjny pierwszego wariantu wynosi 1 633 454

zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to 14,35 zł.

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., szczegóły str. 304-316
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Podsumowanie zakresu i kosztów inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych obrębach.*

10. Obręb miejscowości rozproszonych

W skład obrębu miejscowości rozproszonych, wchodzą: Buczyna, Czerlejewo, Klucz, Mały Bór, Pszczółkowo i Wincentowo, które

nie posiadają sieci kanalizacyjnej, a mieszkańcy korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Zaproponowano:

Wariant 1 - zakłada budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Buczyna, Czerlejewo, Klucz, Mały Bór,

Pszczółkowo i Wincentowo dla 80 % gospodarstw, natomiast pozostałe 20 % posiadać będzie zbiorniki bezodpływowe.). Koszt

inwestycyjny pierwszego wariantu wynosi 455 000 zł, a koszt oczyszczania 1 m3 ścieków to 1,84 zł

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., szczegóły str. 304-316



System kanalizacyjny –

zakres przedsięwzięcia

Zakres inwestycji w obszarze budowy kanalizacji.*

Biorąc pod uwagę wskaźnik koncentracji, przekładający się na opłacalności inwestycji tj. 120 Mk/ 1 km sieci kanalizacyjnej oraz strukturę sieci osadniczej Gminy

Wschowa, podmiot publiczny przyjmuje wstępnie trzy podstawowe modele prowadzenia inwestycji w obszarze rozwoju systemu kanalizacji tj. budowę sieci

kanalizacyjnej i tranzyt ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Wschowa, budowę sieci kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowościach

oraz subsydiarnie budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W trakcie dialogu technicznego Podmiot Publiczny chciałby ostatecznie doprecyzować czy w

zakres przedsięwzięcia wchodzić może lokalna oczyszczalnia ścieków lub oczyszczalnie przydomowe. Założeniami strategicznym jest aby przedsięwzięcie objęło

obręb Wschowa i modernizację obecnej oczyszczalni.

Inwestycja 1 – Dokanalizowanie miejscowości Wschowa – ul. Nowe Ogrody

Dokanalizowanie miejscowości Wschowa – ul. Nowe Ogrody, obejmuje zasięgiem inwestycji około 4,21% mieszkańców tej miejscowości z problemem gospodarki

ściekowej, co spowoduje uregulowanie gospodarki ściekowej dla wszystkich mieszkańców tej miejscowości. Za realizacją tej inwestycji przemawia również

wskaźnik opłacalności budowy sieci kanalizacyjnej, który wynosi 464 Mk/ 1 km sieci. Koszt inwestycji wynosi 902 221 zł.

Inwestycja 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kandlewo

Warunkiem zrealizowania inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kandlewo jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Konradowie.

Aktualnie miejscowość Kandlewo nie jest skanalizowana, a mieszkańcy korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Inwestycja, polegająca na budowie sieci

kanalizacyjnej wraz z tranzytem ścieków do oczyszczalni ścieków Wschowa w podanej miejscowości jest uzasadniona osiągnięciem wysokiego wskaźnika

opłacalności ekonomicznej tj. ilość mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik ten dla Kandlewa wynosi 115 Mk/km sieci. Koszt budowy sieci

kanalizacyjnej w Kandlewie to blisko 1 891 620 zł.

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., szczegóły str. 304-316
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Zakres inwestycji w obszarze budowy kanalizacji.*

Inwestycja 4 – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Konradowo

Miejscowość Konradowo nie jest wyposażona w infrastrukturę komunalną, a mieszkańcy korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Inwestycja, polegająca na

budowie sieci kanalizacyjnej w podanej miejscowości jest uzasadniona wysokim wyznacznikiem rentowności inwestycji tj. ilość mieszkańców na 1 km sieci

kanalizacyjnej. Wskaźnik ten dla Konradowa wynosi 93 Mk/km sieci. Realizacja inwestycji skutkować będzie 100% podłączeniem mieszkańców tej miejscowości do

sieci kanalizacyjnej. Ponadto realizacja inwestycji pozwoli na dociążenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wschowa.

Inwestycja 5 – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tylewice

Mieszkańcy miejscowości Tylewice korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Projekt inwestycyjny, polegający na

budowie sieci kanalizacyjnej z tranzytem ścieków do oczyszczalni ścieków Wschowa w podanej miejscowości jest zasadny ekonomicznie ze względu na zwartą

zabudowę oraz bliskość do oczyszczalni. Realizacja operacji skutkować będzie wysokim procentem skanalizowania miejscowości tj. 98,1 %. Ponadto wykonanie

inwestycji pozwoli również na dociążenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wschowa. Koszt inwestycyjny wynosi 4 733 944 zł.

Inwestycja 6 – (jedynie wariantowo) Budowa sieci kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębowa Łęka – PODMIOT PUBLICZNY OCZEKUJE

INFORMACJI CZY TEN ELEMENT PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST ZASADNY EKONOMICZNIE W OCENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU.

Obecnie miejscowość Dębowa Łęka nie jest skanalizowana, a mieszkańcy korzystają ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w podanej miejscowości jest uzasadniona osiągnięciem wysokiego wskaźnika

opłacalności inwestycji tj. 135 Mk/ 1 km sieci. Ponadto obejmie zasięgiem 12,8% mieszkańców Gminy z nieuregulowaną gospodarką ściekową. Realizacja operacji

pozwoli na osiągnięciem wysokiego procentu mieszkańców podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej tj. 95,4 %. Koszt inwestycyjny wynosi 4 807 294 zł.

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., szczegóły str. 304-316
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Inwestycja 7 – Budowa sieci kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Hetmanice oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lgiń

Na chwilę obecną miejscowość Hetmanice oraz Lgiń nie posiadają systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Mieszkańcy korzystają ze zbiorników

bezodpływowych. Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Hetmanice oraz budowie sieci

kanalizacyjnej w miejscowości Lgiń jest uzasadniona głównie zwiększeniem % skanalizowania całej Gminy, jak również podanych miejscowości tj. Hetmanice - 96,3

% oraz Lgiń - 96,2 %. Ponadto miejscowości te cechują się zwartą zabudową, a co za tym idzie budowa sieci kanalizacyjnej jest uzasadniona ekonomicznie.

Zrealizowanie podanej inwestycji odznacza się osiągnieciem wysokiego wskaźnika opłacalności, który dla miejscowości Hetmanice wynosi 160 Mk/1 km sieci, a dla

miejscowości Lgiń 122 Mk/ 1 km sieci. Dodatkowo realizacja operacji obejmie zasięgiem 18,2 % mieszkańców całej Gminy z nieuregulowaną gospodarką ściekową.

Koszt inwestycyjny 6 674 297 zł.

Inwestycja 8 – Budowa sieci kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedlnica (wariant wymagający pogłębionej analizy ze strony

potencjalnego partnera prywatnego)

Obecnie miejscowość Siedlnica nie posiada sieci kanalizacyjnej, a mieszkańcy korzystają z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bądź zbiorników

bezodpływowych. Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni ścieków jest umotywowano faktem, iż na terenie miejscowości

istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieków wodnych. Ponadto zagęszczony charakter zabudowy miejscowości przemawia znacząco za

realizacją tej inwestycji. Dodatkowo operacja charakteryzuje się osiągnięciem wysokiego wyznacznika opłacalności inwestycji tj. 124 Mk/ 1 km sieci. Realizacja

pozwoli na rozwiązanie problemu z zakresu gospodarki ściekowej dla 16,3 % ludności Gminy. Koszt inwestycyjny wynosi 6 529 079 zł

* Na podstawie danych zawartych w opracowaniu KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DLA GMINY WSCHOWA, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,
Zielona Góra, sierpień 2016 r., szczegóły str. 304-316



Warianty zakresu 

rzeczowego

Przedsięwzięcia

I. Wariant podstawowy - zakres Przedsięwzięcia stanowi budowa nowej oczyszczalni ścieków obejmująca

nowy układ mechaniczno-biologiczny oczyszczania ścieków oraz wariantowo instalacji przetwarzania

osadów ściekowych w Gminie oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej, co najmniej w obrębie Wschowa.

Ponadto Gmina rozważa jeszcze następujące Warianty:

II. Wariant obejmujący:

• modernizację oczyszczalni (wraz z instalacją przeróbki osadów ściekowych)

• skanalizowanie wybranych miejscowości (na obszarze większym niż obręb Wschowa);

III. Wariant maksymalny obejmujący:

• modernizację oczyszczalni 

• skanalizowanie wszystkich miejscowości Gminy



Warianty zakresu 

rzeczowego

Przedsięwzięcia



Podstawowe 

założenia Przedsięwzięcia

• Głównym celem Przedsięwzięcia jest:

 realizacja zadań własnych związanych z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem

i oczyszczaniem ścieków komunalnych, poprzez budowę nowej oczyszczalni,

 rozszerzenie zakresu terytorialnego działania oczyszczalni ścieków;

 modernizacja oraz poprawa funkcjonalności niektórych elementów obiektu;

 długookresowe rozwiązanie problemu osadów ściekowych.

 finansowanie przedsięwzięcia przez partnera prywatnego w pierwszym etapie współpracy – na etapie

projektowania i budowy,

 optymalizacja rozwiązań technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia dzięki podziałowi zadań i ryzyk z

partnerem prywatnym.



Podstawowe 

Założenia Przedsięwzięcia

Założenia współpracy:

• W ramach Umowy o PPP Podmiot Publiczny udostępni nieruchomość Partnerowi Prywatnemu na czas

realizacji Przedsięwzięcia, a także wniesie wkładem własnym dokumentację techniczną (PFU).

• Partner Prywatny sfinansuje i wykona roboty budowlane oraz roboty instalacyjne i montażowe, a następnie

zapewni utrzymanie wybudowanej infrastruktury w stanie niepogorszonym przez okres trwania umowy o

PPP.

• Preferowanym przez Podmiot Publiczny rozwiązaniem jest przeniesienie na Partnera Prywatnego ryzyk

związanych z zaprojektowaniem, budową (w tym dotyczących terminowego i należytego wykonywania robót

budowlanych) oraz sfinansowaniem inwestycji.

• W okresie eksploatacji zakłada się, iż Partner Prywatny przejmie na siebie ryzyko dostępności (w tym ryzyko

zapewnienia określonego standardu dostępności infrastruktury).



Wariant 1 modelu 

Wynagrodzenia 

Partnera Prywatnego

Wariant 1 modelu Wynagrodzenia Partnera Prywatnego 

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie pochodziło z płatności Podmiotu Publicznego za każdy m3

oczyszczonych ścieków (jako rozliczenie za zbudowanie i eksploatację oczyszczalni, a zależnie od skali inwestycji

w sieć kanalizacyjną możliwe będzie również otrzymywanie opłaty za dostępność za tą część przedsięwzięcia.

Wariant 1 może posiadać również pod-warianty:

• Opłata za dostępność za całość inwestycji (oczyszczalnia i sieć).

• Opłata za oczyszczony m3, która będzie uwzględniać inwestycję w sieć.

• Model mieszany częściowo za m3 i częściowo za sieć.



Schemat Wariantu 1 

modelu 

Wynagrodzenia 

Partnera Prywatnego

Wariant 1 modelu Wynagrodzenia Partnera 
Prywatnego 



Wariant 2 Modelu 

Wynagrodzenia 

Partnera Prywatnego

Wariant 2 – w razie przyjęcia wariantu „koncesyjnego”

• Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie czerpanie z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu

oczyszczania ścieków lub dostawy wody.

• Zakłada się iż wynagrodzenie Partnera Prywatnego pokryje koszty związane z wykonaniem prac

projektowych, robót budowlanych, finansowaniem, a także z zarządzaniem oraz zapewni odpowiednią stopę

zwrotu z prowadzenia gospodarki ściekowej.



Schemat Wariantu 2 

Modelu Wynagrodzenia 

Partnera Prywatnego Wariant 2 modelu Wynagrodzenia Partnera Prywatnego 



Model organizacyjny 

realizacji Przedsięwzięcia

Modele organizacyjne realizacji Przedsięwzięcia PPP :

a) PPP kontraktowe – bez powoływania spółek celowych

b) Powołanie Spółki PPP, w celu wykonania Umowy o ppp (wariant bezpośredni zinstytucjonalizowanego ppp)

c) Podmiot Publiczny zawiera umowę o PPP, powołuje Spółkę Operatorską (wydzierżawiającą infrastrukturę), a

następnie Partner Prywatny nabywa udziały w Spółce Operatorskiej– Partner Prywatny zarządza siecią.

d) Model (spółka o kapitale mieszanym)*model nie bazujący na ustawie o PPP– Podmiot Publiczny powołuje

Spółkę Operatorską (wydzierżawiającą infrastrukturę), która zawiera umowę sprzedaży udziałów w celu

powołania Spółki z udziałem inwestora prywatnego, która zarządza oczyszczalnią i siecią kanalizacyjną.



Model organizacyjny 

realizacji Przedsięwzięcia

PPP kontraktowe – bez powoływania spółek celowych



Model organizacyjny 

realizacji Przedsięwzięcia

Powołanie Spółki PPP



Model organizacyjny 

realizacji Przedsięwzięcia

Powołanie Spółki Operatorskiej



Model organizacyjny 

realizacji Przedsięwzięcia

Powołanie Spółki o kapitale mieszanym



www.ingenis.pl | zapraszamy do współpracy

Dziękuję za uwagę

Tel. 61 622-29-71

Tel. Kom. 507-016-067

e-mail: ingenis@ingenis.pl 

www.ingenis.pl

Ingenis Sp. z o.o., 61-502 Poznań, ul. Langiewicza 4/3

tel. (+48) 61 622-29-70, fax (+48) 61 622-29-77

ingenis@ingenis.pl  |  www.ingenis.pl 


