
1991 - 2011 



• W dniu 27 maja 1990 r. weszła w życie Ustawa o samorządzie 
terytorialnym, zgodnie z którą mienie należące do 
przedsiębiorstw  państwowych stało się mieniem właściwych 
gmin (mieniem komunalnym), z tym że na podstawie art. 6 
ust. 1 niniejszej Ustawy mienie niepodzielne - służące 
realizacji zadań więcej niż jednej gminy nie podlegało 
komunalizacji w dniu wejścia w życie ustawy, lecz z chwilą 
utworzenia związku komunalnego, na rzecz tego związku. 

 

  

  

 Utworzenie  
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 



11 Gmin które utworzyły Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji 

W dniu 24.06.1991 r. Gminy  regionu wałbrzyskiego powołują   
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (WZWiK). 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_G%C5%82uszyca_COA.svg&filetimestamp=20081213191105
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_Gmina_Walim_COA.svg&filetimestamp=20090611214643
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_%C5%9Awiebodzice_COA.svg&filetimestamp=20060609111348
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_Szczawno-Zdr%C3%B3j_COA.svg&filetimestamp=20060609104608
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_Bogusz%C3%B3w-Gorce_COA.svg&filetimestamp=20070523125541
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/POL_Jedlina-Zdr%C3%B3j_COA_new.svg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_Czarny_B%C3%B3r_COA.svg&filetimestamp=20070512213349
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_gmina_Stare_Bogaczowice_COA.png&filetimestamp=20090804141128
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_Mierosz%C3%B3w_COA.svg&filetimestamp=20080113143833
http://marian.gabrowski.eu/herb/hgm2d.gif


Układ Geograficzny 

  

Grupowe oczyszczalnie ścieków  Główne ujęcia wody 



• woda rozprowadzana jest na terenie 630 km2, dla porównania powierzchnia 
Warszawy to 516 km2; 
 

• Liczba mieszkańców dla których świadczymy usługi sięga  
 200 000, dla porównania MPWiK Warszawa świadczy usługi  dla ok. 2 000 000 

mieszkańców 
 

• sieć wodociągowa ma długość ponad 727 km, czyli niemal tyle samo ile trasa z 
Wałbrzycha do Radomia i z powrotem; 
 

• sieć kanalizacyjna ma długość ponad 500 km, czyli tyle ile trasa z Wałbrzycha do 
Gdańska  

 
• W skali roku dostarczamy ponad 7 100 000 m3  wody i odbieramy 7 200 000 m3 

ścieków 

Działalność wodociągowo - kanalizacyjna w liczbach 



 

• Do roku 2002 działalność inwestycyjna opierała się na środkach 
pochodzących  

 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

 

• Do roku 2002  WZWiK zrealizował inwestycje o wartości ok. 30 000 000 zł; 

 

• WZWiK udzielał także wsparcia finansowego Gminom – członkom WZWiK,  
udzielając dotacji rokrocznie do wysokości 30% wydatków inwestycyjnych 
wykonanych w roku poprzedzającym; 

 

 

 

 

 



W ramach realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” wykonano: 
 

Gmina Wałbrzych – 18 412 028,63 euro 
47 259 m – budowa kanalizacji 
3 959 m – renowacja kanalizacji 
 
Gmina Świebodzice – 13 770 733,46 euro 
24 192 m – budowa kanalizacji 
6 764 m – renowacja kanalizacji 
 
Gmina Boguszów Gorce – 7 579 489,50 euro 
34 378 m – budowa kanalizacji sanitarnej 
 
Gmina Szczawno Zdrój – 1 201 109,67 euro 
1512,52 m – budowa kanalizacji 
949 m – renowacja kanalizacji 
 
Gmina Walim – 1 160 549,58 euro 
4 891m – renowacja kanalizacji 
 
Gmina Jedlina Zdrój – 1 134 427,28 euro 
3 371m – renowacja kanalizacji 
 
Gmina Głuszyca – 786 314,71 euro 
2 694m – renowacja kanalizacji 
 
 

 

Poddano modernizacji i rozbudowie : 
 

•Oczyszczalnię ścieków „Ciernie” – 18 006 850,80 euro 
 

•Oczyszczalnię ścieków „Jugowice” – 6 515 538,19 euro 
 

•Oczyszczalnię ścieków „Boguszów” – 2 314 130,75 euro 
 

 
 
 



69 884 086,25 euro  
(276 589 032,23 zł) 

Całkowita wartość zrealizowanych inwestycji  
w ramach Projektu wyniosła netto: 



 
 
Na każde wydane 1 zł, szacunkowo przypadało: 
 
0,45 zł dotacji z : 
 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  
Funduszu Phare;  
Funduszu Spójności. 
 
0,45 zł pożyczki i kredytów na preferencyjnych warunkach z : 
 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; 
Banku Ochrony Środowiska. 
 
0,10 zł środki własne 
 
 

Do dnia dzisiejszego WZWiK  
zrealizował inwestycje o wartości  

ok. 310 000 000 zł 
 



Potrzeby inwestycyjne związane z dalszym porządkowaniem gospodarki 
wodno-ściekowej szacowane są na poziomie  300 000 000 zł na co składają 
się: 

 

•Budowa kanalizacji sanitarnej ok. 51 km 

•Budowa sieci wodociągowej ok. 10 km 

•Modernizacja sieci wodociągowej ok. 70 km 

 

 

Plany 



Dziękuję za uwagę 
 


