
Spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice 
realizuje niezwykle istotny dla rozwoju Gminy 
Krzeszowice Projekt pn. „Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji 
Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Na temat 
inwestycji rozmawiamy z Panią Prezes Magdaleną 
Dziura.

W jaki sposób Projekt wpłynie na tereny objęte inwestycją?
Gmina Krzeszowice leżąca między aglomeracjami krakowską, a śląską jest gminą 
o szczególnie malowniczym krajobrazie. Znaczna jej część położona jest na terenie 
Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, przez co jest obszarem bardzo atrakcyj-
nym turystycznie. Obecnie na tym obszarze dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrz-
nym zachodzi wiele zmian, począwszy od rewitalizacji terenów, modernizacji i przebu-
dowy dróg, renowacji zabytków, skończywszy na działaniach prowadzonych w trosce 
o nasze środowisko naturalne i tą jakże cenną, szeroko pojmowaną gospodarkę 
wodną. Budowa 202 km systemów kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Krzeszowi-
ce oraz modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków to zadanie priorytetowe dla 
naszego przedsiębiorstwa. Skupiamy naszą uwagę na stworzeniu możliwości zrzutu 
ścieków poprzez zamknięty system kanalizacyjny prawie 98 % mieszkańcom aglome-
racji Krzeszowice (aglomeracja > 15 000 RLM).
Jak długo potrwa jeszcze realizacja zadań zaplanowanych w ramach przedsię-
wzięcia?
Mamy nadzieję kontrakty zakończyć w 2013 roku, tak aby do końca 2015 roku móc 
wypełnić zapisy Dyrektywy i KPOŚ. Jednocześnie prowadzimy działania w kierunku 
właściwego oczyszczenia ścieków przy zachowaniu wymogów Unii Europejskiej 
i dlatego w naszym Projekcie modernizacja Oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach 
ma kluczowe znaczenie.
To bardzo duża i kosztowna inwestycja, z jakich środków jest finansowana?
Wartość całego Przedsięwzięcia to ponad 212 mln zł brutto, z czego do 85%  
wydatków kwalifikowanych pokrywa FS  z POIiŚ. Należy zaznaczyć, że wspomagamy 
się pożyczką z WFOŚiGW w Krakowie i przekazanymi środkami z Gminy Krzeszowice 
na wkład własny inwestycji.
Na jakim etapie realizacji są prace dotyczące Oczyszczalni?
Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach powoli zmierza ku 
końcowi i zapewni odbiór ścieków poprzez istniejące i nowobudowane systemy 
kanalizacyjne z aglomeracji Krzeszowice. Rozbudowaliśmy ciąg mechaniczny oczysz-
czania ścieków, jesteśmy w trakcie rozbudowy części biologicznej oczyszczalni,

zbudowaliśmy urządzenia do beztlenowej mezofilowej stabilizacji osadu wraz 
z systemem ujmowania, uzdatniania i wykorzystania biogazu. Przyjęte rozwiązania 
technologiczne muszą gwarantować zminimalizowanie oddziaływania wprowadzanych 
ścieków do odbiornika, którym jest rzeka Rudawa. Ma to szczególne znaczenie, gdyż 
od roku 1955 na tej rzece działa zakład Uzdatniania Wody będący ważnym źródłem 
zaopatrzenia mieszkańców Krakowa w wodę. Ze względu na specyficzne położenie 
oczyszczalni, związane ze znaczną bliskością zabudowań, obiekty oczyszczalni  
muszą być zrealizowane jako szczelne i zamknięte, z pełną automatyzacją, a praca 
urządzeń winna gwarantować dotrzymanie właściwych norm hałasu. Wprowadzamy 
również barierę ochronną poprzez utworzenie pasa zieleni niskiej i wysokiej. Chcę 
podkreślić, że pomimo wykonywania szeregu bardzo poważnych prac na czynnych 
istniejących obiektach oczyszczalni, zapewniona jest ciągła praca oczyszczalni, 
a jakość oczyszczonych ścieków utrzymymuje się na bardzo dobrym poziomie. 
Projekty realizowane ze środków unijnych wymagają wiele zaangażowania. 
W jaki sposób inwestycja wpływa na rozwój Państwa Spółki?
Realizacja tak dużej inwestycji to przede wszystkim wartość dodana dla przedsiębior-
stwa. Wymogi stawiane przy realizacji takich zadań zobligowały nas do przeszkolenia 
w sposób profesjonalny personelu, nauczyły krok po kroku dokładności i skrupulatności 
w prowadzeniu procesu inwestycyjnego, poprawienia jakości obsługi klienta. Poprzez 
prawidłowość realizacji działań stajemy się bardziej wiarygodni i mocniej postrzegani 
na naszym miejscowym rynku. To bardzo pomaga przy podejmowaniu trudnych, nieraz 
intuicyjnych i ryzykownych decyzji. Myślę, że zarówno nasza Spółka,  nasi mieszkańcy 
i Gmina Krzeszowice skorzystają dzięki realizacji tego Projektu, którego bez pomocy 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nikt nie byłby w stanie zrealizować.

Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
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