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Forum Eksploatatora: Na początku 
proszę nam przybliżyć Pańskie przed-
siębiorstwo. Jak duży obszar obsługuje?

Andrzej Roguski: Chełmska oczysz-
czalnia ścieków zlokalizowana jest 
w północno-centralnej części Chełma, 
po wschodniej stronie rzeki Uherki. 
Przyjmuje ścieki z Miasta Chełm oraz 
gminy Chełm – łącznie z 7 miejscowości.

Całkowite obciążenie z  oczysz-
czalni z  uwzględnieniem innych niż 
mieszkańcy źródeł (przemysł, usługi) 
odpowiada obecnie równoważnej licz-
bie mieszkańców (RLM) na poziomie 
RLMBZT5 około 110 tys.

FE: Ile osób pracuje w przedsiębior-
stwie?

AR: Obecnie przedsiębiorstwo za-
trudnia 306 osób.

FE: Jakie nowe inwestycje zostały 
wdrożone w ostatnim czasie? Co jest 
w trakcie realizacji?

AR: Podążając za nowościami tech-
nologicznymi, aby poprawić jakość 
świadczonych usług, Miejskie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Chełmie zakupiło nowoczesny, 
specjalistyczny samochód do czyszcze-
nia kanalizacji sanitarnej z odzyskiem 
wody, sf inansowany ze środków wła-
snych oraz przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Lublinie. Samochód przy-
czyni się do skuteczniejszego udrażnia-
nia kanałów sanitarnych z wszelkich 
zanieczyszczeń mających negatywny 
wpływ na stan kolektorów oraz do po-
prawy jakość ścieków przyjmowanych 
do oczyszczalni. Nowoczesność pracy 

Wywiad z 
Andrzejem Roguskim, 
Prezesem Zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Chełmie
O rozwoju przedsiębiorstwa, planowanych modernizacjach, realizacji projektu współ-
finansowanego przez UE, wyjątkowych osiągnięciach, nowatorskich rozwiązaniach 
technicznych i przyszłości przedsiębiorstw wod-kan rozmawiamy z Andrzejem Rogu-
skim, Prezesem Zarządu MPGK w Chełmie.

samochodu wynika z układu odzysku 
wody, który powoduje zminimalizo-
wanie kosztów czyszczenia kanalizacji, 
ponieważ oprócz wody znajdującej się 
w zbiorniku wykorzystywana jest woda 
ze ścieków.

W ramach tegorocznych prac zwią-
zanych z wymianą i naprawą włazów, 
zastosowano nowe rozwiązania – tak 
zwane włazy bezkołnierzowe i  samo-
poziomujące. Zaletą włazów samopo-
ziomujących jest elastyczność „współ-
pracy” z gruntem. Technologia umoż-
liwiająca montaż włazów osadzonych 
nie na studzienkach, lecz w asfaltowej 
nawierzchni ulicy jest niestety bardziej 
kosztowna niż dotychczas stosowane 
rozwiązania. Spółka ma jednak nadzie-
ję, że nawet po zastosowaniu droższych 
włazów oszczędności pojawią się, gdy 
nie będą konieczne tak częste remonty 
jak w przypadku obecnie istniejących 
studzienek. Cały czas monitorujemy 
miejsca, w których zastosowano nowe 
rozwiązanie. Jeśli po najbliższej zi-
mie ta technologia okaże się skuteczna 
również w naszych, chełmskich warun-
kach, podejmiemy starania o sukcesyw-
ną wymianę innych włazów.

FE: Jakie nowatorskie technologie 
zostały wprowadzone dotychczas?

AR: Nowatorskim rozwiązaniem 
funkcjonującym od lat jest wykorzysta-
nie wody z odwadniania kopalni kredy 
do celów zaopatrzenia ludności miasta 
w wodę spożywczą. Chciałbym pod-
kreślić, że efekt ten osiągnięto dzięki 
dobrej współpracy Cementowni Chełm, 
obecnie Cemex, i naszej Spółki. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu problemu cemen-

townię mniej kosztuje odwadnianie ko-
palni kredy, a ludność ma tańszą wodę.

Wdrożyliśmy nowoczesny system 
elektronicznego wykrywania przecie-
ków wody w sieci miejskiej, monitoru-
jemy i elektronicznie sterujemy ciśnie-
niem wody, a zarazem jej przepływem, 
jesteśmy na etapie doskonalenia funk-
cjonowania sieci za pomocą elektro-
nicznego modelu hydraulicznego, tzw. 
strefowania. Corocznie doskonalimy 
i rozbudowujemy kompleksowy system 
obsługi informatycznej firmy – obecnie 
pracownicy odpowiedzialni za centra 
powstawania kosztów mogą na bieżąco 
śledzić ich stan.

We własnym zakresie zostało opra-
cowane oprogramowanie do obsługi 
awarii wod-kan. Obecnie można ana-
lizować obszary występowania awarii, 
przyczyny ich wystąpienia, zastosowane 
materiały, kto wykonywał prace itd.

Wiele innowacji zostało wdrożo-
nych w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Wyposażono pracowników 
w  dobrej jakości sprzęt wykrywania 
zagrożeń chemicznych w  kanalizacji 
oraz w oprzyrządowanie do zabezpie-
czeń podczas wykonywania prac w wa-
runkach szczególnie niebezpiecznych. 
Eliminujemy systematycznie ręczne na-
rzędzia udarowe, zastępując je sprzętem 
zmechanizowanym.

Wybudowaliśmy nowoczesne biuro 
obsługi klienta oraz warsztat sieci wo-
dociągowej. Dla klienta i  internautów 
utworzyliśmy nową doskonalszą stro-
nę internetową www.mpgk.chelm.pl, 
gdzie można odbyć wirtualny spacer 
po poszczególnych obiektach przedsię-
biorstwa.
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Najważniejszą innowacją w najbliż-
szym czasie będzie zbudowanie prak-
tycznie nowej oczyszczalni ścieków. 
Nie oznacza to, że nie będziemy rozwi-
jali się w innych dziedzinach w miarę 
naszych możliwości finansowych.

FE: Realizujecie Państwo projekt 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków 
wraz z  rozbudową systemu wodno-
-kanalizacyjnego” współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. Co już udało się zrealizować?

AR: Aktualnie jesteśmy na etapie 
przygotowywania dokumentacji prze-
targowych i przeprowadzania postępo-
wań na wyłonienie wykonawców zadań 
przewidzianych do realizacji w projek-
cie. Przede wszystkim po raz ostatni 
analizujemy dokumentację techniczną 
największego kontraktu, czyli moder-
nizacji oczyszczalni ścieków, który za-
mierzamy ogłosić w pierwszej połowie 
2012 roku. Dotychczas opracowaliśmy 
projekt kompleksowej modernizacji 
oczyszczalni ścieków Bieławin w Cheł-
mie oraz studium wykonalności projek-
tu refundowane ze środków PO IiŚ. Od 
chwili podpisania umowy o dofinanso-
wanie projektu w czerwcu 2011 r. ogło-
siliśmy trzy postępowania przetargowe 
z siedmiu postępowań przetargowych 
na dostawy i świadczenie usług prze-
widziane do realizacji w ramach przed-
sięwzięcia – na dostawę nowego sprzętu 
ruchomego na potrzeby modernizowa-
nej oczyszczalni ścieków, aktualizację 
posiadanej dokumentacji projektowej 
na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej 

oraz usługę świadczenia pomocy praw-
nej w zakresie stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych. W pierwszym 
kwartale 2012 r. ogłosimy kolejne czte-
ry postępowania przetargowe na świad-
czenie usług – na sprawowanie nadzo-
ru autorskiego nad realizacją projektu 
oczyszczalni ścieków, pełnienie funkcji 
inżyniera kontraktu, pomoc techniczną 
dla jednostki realizującej projekt oraz 
promocję projektu. Do marca br. ogło-
simy również pierwsze postępowanie na 
roboty budowlane. W ramach projektu 
realizowane będą cztery kontrakty na 
roboty budowlane. Realizacja ostatnie-
go z kontraktów rozpocznie się latem 
2013 r.

FE: Jakie będą następne etapy reali-
zacji tego projektu?

AR: Po wyłonieniu wykonawców 
zadań polegających na świadczeniu 
usług rozpoczniemy procedury przetar-
gowe na wyłonienie wykonawców kon-
traktów budowlanych. Z uwagi na ich 
szacowaną wartość postępowania prze-
targowe przeprowadzane będą w try-
bach najbardziej restrykcyjnych, a co za 
tym idzie – najdłuższych. Oprócz mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków w ra-
mach projektu przewidziana jest rów-
nież budowa sieci wodno-kanalizacyj-
nej w dwóch osiedlach miasta Chełma. 
Rozpoczęcie robót liniowych w rejonie 
ulicy Pszennej i Metalowej planujemy 
w czwartym kwartale 2012 r., a w rejo-
nie ulicy Wolwinów – latem przyszłego 
roku. Zakres prac jest dość duży. W ra-
mach projektu wybudujemy ponad 13 
km sieci kanalizacyjnej i ponad 8 km 
sieci wodociągowej. Inwestycja prze-

widuje również modernizację kolektora 
sanitarnego o długości 1,5 km prze-
biegającego w ulicy Lubelskiej aż do 
oczyszczalni ścieków przy ul. Bieławin 
w Chełmie. Renowacja kanału przepro-
wadzona będzie metodą bezwykopową. 
Prace budowlane rozpoczną się nieba-
wem, bo wiosną br. – zgodnie z zapisa-
mi umowy o dofinansowanie projektu 
z WFOŚiGW w Lublinie. Wszystkie 
prace budowlane w  ramach projektu 
powinny zostać ukończone w IV kwar-
tale 2014 r.

FE: Zna Pan specyf ikę swojego 
przedsiębiorstwa. Co będzie najwięk-
szym wyzwaniem podczas realizacji 
projektu?

AR: Oczyszczanie ścieków musi 
odbywać się w sposób ciągły. To zna-
czy, że mimo prowadzenia inwestycji 
i wyłączenia z pracy na czas budowy 
kilku obiektów ścieki będą cały czas 
dopływały do oczyszczalni, która bę-
dzie musiała udźwignąć ich ilość i ła-
dunek zanieczyszczeń. Największym 
wyzwaniem podczas inwestycji będzie 
utrzymanie wartości wskaźników za-
nieczyszczeń wymaganych Rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. (Dz. U. 06.137.984 
z późn. zm.) w sprawie warunków, ja-
kie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, w czasie 
budowy, rozbudowy i rozruchu oczysz-
czalni ścieków.

FE: Jak funkcjonuje oczyszczalnia 
teraz, przed modernizacją?

AR: Obecna oczyszczalnia ścieków 
pracuje w układzie SBR oraz przepły-
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nement na skalę Polski. SBR-y powsta-
ły podczas modernizacji oczyszczalni 
w latach 1993-1996, natomiast reaktor 
przepływowy Bioblok chełmski jest ele-
mentem „starej oczyszczalni”. SBR-y są 
w stanie przyjąć znaczne ilości dopły-
wających ścieków, natomiast nie udźwi-
gną ładunku zanieczyszczeń w  nich 
zawartych. Można zatem stwierdzić, że 
układ przepływowy odciąża SBR-y.

Urządzenia obecnie pracującej 
oczyszcza lni są wyeksploatowane, 
a obiekty części biologicznej są znacznie 
przeciążone ładunkiem zanieczyszczeń, 
co kwalif ikuje oczyszczalnię ścieków 
Bieławin do grupy oczyszczalni o war-
tości RLM ponad 100 tys., w związku 
z czym modernizacja oczyszczalni ście-
ków jest niezbędna.

FE: Co się w oczyszczalni zmieni?
AR: Celem przedsięwzięcia jest po-

prawa kondycji środowiska poprzez 
skuteczną redukcję związków biogen-
nych oraz wypełnienie wymogów Kra-
jowego Programu Oczyszczania Ście-
ków Komunalnych. Kolejnym czynni-
kiem przemawiającym za modernizacją 
i rozbudową oczyszczalni ścieków jest 
również umożl iwienie rozbudow y 
miasta Chełm poprzez kanalizowa-
nie nowych rejonów miasta. Dzięki 
temu wzrośnie atrakcyjność Chełma 
ze względu na rozwój budownictwa 
mieszkaniowego na terenach nieskana-
lizowanych oraz z punktu widzenia po-
tencjalnych inwestorów.

Oczyszczalnia zostanie poddana zu-
pełnej odnowie mechanicznej i biolo-
gicznej.

W części mechanicznej oczyszczal-
ni planowana jest wymiana wyeksplo-
atowanych urządzeń technologicznych 
na obiektach pompowni głównej, stacji 
krat, piaskownika oraz stacji odbioru 
skratek i piasku. W układzie oczyszcza-
nia mechanicznego pozostanie proces 
wstępnej sedymentacji, jednak istniejące 
osadniki wstępne zostaną pomniejszone 
o komorę defosfatacji (biologiczne usu-
wanie fosforu). Innowacją będzie sys-
tem retencjonowania ścieków w okresie 
zwiększonego natężenia dopływu ście-
ków podczas pogody deszczowej.

Część biologiczna przejdzie grun-
towną metamorfozę. Obecnie pracujące 
SBR-y zostaną zastąpione reaktorami 
przepływowymi. Projektowane reak-
tory wyposażone będą w 3 pary stref 
denitryfikacji i nitryfikacji (usuwanie 
azotu ze ścieków). Nowymi elemen-
tami biologicznego oczyszczania będą 

również osadniki wtórne oraz stacja do-
czyszczania ścieków.

Zupełnej innowacji zostaną pod-
dane osady ściekowe. Do gospodarki 
osadowej zostaną wykorzystane obiek-
ty istniejące oraz nowe. Modernizacji 
ulegną zagęszczacze grawitacyjne, które 
oprócz wymiany zużytych elementów 
oraz renowacji żelbetowych konstrukcji 
zostaną przykryte powłoką z laminatu 
i włączone do systemu biofiltracji. No-
wością technologiczną będą zamknięte 
komory fermentacyjne, do których tra-
fi osad po zagęszczeniu i dezintegra-
cji. W wyniku fermentacji metanowej 
zostanie wydzielony biogaz. Będzie on 
wykorzystywany na własne potrzeby 
oczyszczalni ścieków.

FE: Jak oczyszczalnia będzie pozy-
skiwać i wykorzystywać biogaz?

AR: Biogaz, ujmowany w dzwonie 
gazowym danej zamkniętej komory fer-
mentacyjnej, będzie odprowadzany do 
stacji odsiarczania biogazu w celu usunię-
cia siarkowodoru. Oczyszczony biogaz 
retencjonowany będzie w zbiorniku bio-
gazu i podawany do takich odbiorników, 
jak: agregaty kogeneracyjne do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej, kotły wod-
ne opalane biogazem/gazem ziemnym, 
promienniki biogazu w  suszarni, po-
chodnia biogazu. Spalanie biogazu w po-
chodni będzie stosowane w przypadku 
ewentualnej nadwyżki biogazu.

FE: Jakie rozwiązanie w  kwestii 
osadów zastosuje Pan w nowej oczysz-
czalni?

AR: Pomysłem na osady jest między 
innymi słoneczna suszarnia. Około 2/3 
ilości powstających osadów po zagęsz-
czeniu i dezintegracji będzie suszone 
w suszarni, natomiast pozostałość, jak 
dotychczas po higienizacji popiołami 
lub alternatywnie wapnem, zostanie 
przeznaczona do rolniczego wykorzy-
stania. W okresie letnim energia słońca 

powinna wystarczyć na wysuszenie osa-
du. W pozostałych miesiącach suszenie 
będzie wspomagane energią z biogazu 
lub ewentualnie gazem z sieci miejskiej. 
Będzie się to odbywało poprzez spale-
nie biogazu bądź gazu z miejskiej sieci 
w promiennikach podczerwieni znajdu-
jących się nad suszonym osadem. Taki 
sposób zagospodarowania osadów przy-
czyni się do ograniczenia ilości osadów 
ściekowych oraz ich skutecznej utyli-
zacji, np. poprzez spalanie jako paliwa 
alternatywnego.

FE: Realizowany projekt przewidu-
je również rozbudowę systemu wodno-
-kanalizacyjnego. Co zmieni się w tym 
zakresie na terenie obsługiwanym 
przez Pańskie przedsiębiorstwo?

AR: W ramach projektu „Moderni-
zacja oczyszczalni ścieków w Chełmie 
wraz z  rozbudową systemu wodno-
-kanalizacyjnego” prowadzona będzie 
kompleksowa rozbudowa i moderniza-
cja systemu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i  zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Powyższe zadanie obejmie 
dwa osiedla miasta Chełm: osiedle 
Pszenna-Metalowa i  osiedle Wolwi-
nów. Renowacji metodą bezwykopo-
wą poddany zostanie główny kolektor 
sanitarny wykonany z rur betonowych 
o średnicy DN1000 i DN1200.

Przedsięwzięcie polegające na rozbu-
dowie systemu zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na terenie miasta Chełm 
umożliwi większej liczbie ludności 
dostęp do wody z sieci wodociągowej 
i obiór ścieków w obszarach zabudowa-
nych miasta, podwyższając w ten spo-
sób standard życia mieszkańców.

FE: W ubiegłym roku laboratorium, 
które istnieje przy przedsiębiorstwie, 
otrzymało certyfikat PCA. Gratuluje-
my. Co ten fakt zmienił w funkcjono-
waniu tego zakładu?
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AR: W  spółce istnieje utworzone 
jeszcze w 1968 roku laboratorium. Stale 
wykonuje badania wody, ścieków i osa-
dów oraz monitoruje stan wody prze-
znaczonej do spożycia na potrzeby mia-
sta i regionu. Na przestrzeni ostatnich 
trzech lat systematycznie szkoliliśmy la-
borantki oraz kupowaliśmy nowoczesny 
sprzęt laboratoryjny. Rezultatem tego 
buło uzyskanie przez laboratorium cer-
tyfikatu nr AB 1272 Polskiego Centrum 
Akredytacji. Dzięki temu wyniki badań 
są honorowane przez organa ochrony 
środowiska i inspekcji sanitarnej.

Badania wody prowadzone są zgod-
nie z  wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z  dnia 29 marca 
2007 r. w sprawie jakości wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 
U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Labo-
ratorium może pobierać próbki i pro-
wadzić badania w ramach monitoringu 
wody przeznaczonej do spożycia.

Badania ścieków pozwalają potwier-
dzić spełnienie wymogów Rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 24 
lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ście-
ków do wód lub do ziemi, oraz w spra-
wie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 
poz. 984, zm. Dz. U. z 2009 r. nr 27, 
poz. 169) i Rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 
w sprawie sposobu realizacji obowiąz-
ków dostawców ścieków przemysło-
wych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Dz. U. nr 136, poz. 964).

Laboratorium zapewnia usługi wy-
sokiej jakości, ponieważ ma kompetent-
ny, wykształcony i doświadczony perso-
nel, nowoczesne wyposażenie pomia-
rowe oraz sprawny systemem kontroli 
jakości badań.

Obecnie zak res w ykony wanych 
w  laboratorium badań obejmuje łącz-
nie kilkadziesiąt parametrów oznacza-
nych w próbkach wody, ścieków i osa-
dów. Oferujemy szeroki zakres badań, 
dostosowany do aktualnych wymagań 
prawnych związanych z monitoringiem 
wód uzdatnionych, powierzchniowych, 
a  także ścieków i osadów. Wykaz ro-
dzajów badań znajduje się na stronie 
www.pca.gov.pl w zakładce „Akredy-
towane przedmioty” pod nr AB 1272 
oraz na stronie MPGK Sp. z o.o. pod 
adresem www.mpgk.chelm.pl w  za-
kładce „Laboratorium”.

W 2011 roku laboratorium wykonało 
prawie 7000 analiz wody oraz 13 000 
analiz ścieków i osadów.

Zapraszamy do korzystania z  na-
szych usług. Gwarantujemy pełny pro-
fesjonalizm, krótkie terminy realizacji 
zlecenia oraz atrakcyjne ceny. Naszą 
ofertę kierujemy m.in. do przedsię-
biorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 
zakładów produkcyjnych i usługowych, 
ośrodków rekreacyjnych, szkół i przed-
szkoli, właścicieli indywidualnych ujęć 
wody oraz studni. Wysokokwalifikowa-
ni i doświadczeni pracownicy laborato-
rium spełniają najwyższe wymagania 
jakościowe badań i gwarantują wiary-
godność wyników badań.

FE: Jakimi jeszcze osiągnięciami 
może się poszczycić Pańskie przedsię-
biorstwo?

AR: Od września 2011 r. w naszym 
przedsiębiorstwie działa Komórka ds. 
Ochrony Środowiska, która zajmu-
je się głównie kontrolowaniem zrzutu 
ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych. Jej praca polega na 
przeprowadzaniu wizji lokalnych w za-
kładach przemysłowych, sprawdzaniu 
posiadania urządzeń podczyszczających 
oraz prawidłowości ich funkcjonowa-
nia, posiadania przez zakłady wszelkich 
koniecznych dokumentów (np. kart 
charakterystyki, pozwoleń, umów, pro-
tokołów serwisowych, wyników analiz 
wskaźników zanieczyszczeń ścieków). 
Działalność komórki ma na celu zmo-
bilizowanie dostawców ścieków prze-
mysłowych do poprawy gospodarki 
wodno-ściekowej w  ich przedsiębior-
stwach.

Uważam, że zdyscyplinowanie do-
stawców ścieków przemysłowych i wy-
egzekwowanie od nich przestrzegania 
warunków umów i decyzji określają-
cych dopuszczalne wskaźniki zanie-
czyszczeń w  dostarczanych ściekach 
przyczyni się do ujednolicenia kosztów 
oczyszczania ścieków ponoszonych 
przez przedsiębiorstwo.

FE: Jakie unikalne, nowatorskie 
i dobre rozwiązania techniczne zostały 
wprowadzone w przedsiębiorstwie?

AR: Są to przede wszystkim rozwią-
zanie usprawniające pracę i nadzór nad 
sprawnością działnia systemu, jak: sys-
tem KOM-NET GIS oraz wprowadze-
nie dynamicznego modelu hydraulicz-
nego sieci wodociągowej i metody de-
tekcji wycieków z sieci wodociągowej.

FE: Jak działa KOM-NET GIS?
AR: Miejskie Przedsiębiorstwo Go-

spodarki Komunalnej w Chełmie użyt-
kuje KOM-NET GIS od 2008 roku. 

Jest to specjalistyczne rozwiązanie, któ-
re obejmuje wszystkie procesy związane 
z prawidłową eksploatacją i utrzyma-
niem sieci wodociągowej i  kanaliza-
cyjnej. Rozbudowana funkcjonalność 
programu wspomaga komórkę monito-
ringu w zakresie utrzymania, planowa-
nia remontów oraz inwestycji. Program 
umożliwia pełną ewidencję obiektów 
sieciowych (sieci główne, przyłącza, 
zasuwy, komory, studnie itp.), a także 
rejestrację zleceń, prac i czynności wy-
konywanych na sieci, tj. obsługę awarii 
i rutynową konserwację.

System KOM-NET GIS znajduje 
dziś zastosowanie w wielu komórkach 
przedsiębiorstwa i jest wykorzystywany 
na wielu płaszczyznach, miedzy inny-
mi do: prowadzenia ewidencji i aktu-
alizacji danych o sieciach i przyłączach 
wodociągowych i kanalizacyjnych; za-
rządzania majątkiem trwałym przed-
siębiorstwa; planowania przeglądów, 
remontów i modernizacji sieci; udostęp-
niania materiałów inwentaryzacyjnych, 
dokumentacji technicznej i załączników 
dla własnych komórek organizacyjnych, 
a także dla projektantów i inwestorów; 
sporządzania umów na dostawę wody 
i  odprowadzenie ścieków (załącznik 
graficzny z określeniem granicy odpo-
wiedzialności inwestora i przedsiębior-
stwa); współpracy z  PSP w  zakresie 
lokalizacji, modernizacji i przeglądów 
hydrantów p.poż.; nadzoru nad strefami 
ochronnymi ujęć wody. Stanowi nie-
zbędne źródło wiedzy dla sporządzają-
cych warunki techniczne podłączenia 
do sieci wodociągowej i kanalizacji sa-
nitarnej oraz uzgadniających dokumen-
tację techniczną,

FE: Jak powstał dynamiczny model 
hydrauliczny sieci wodociągowej?

AR: Dynamiczny model hydraulicz-
ny sieci wodociągowej miasta Chełm 
został opracowany jako model uprosz-
czony, który całkowicie odzwierciedla 
układ wodociągów, lokalizację głów-
nych obiektów systemu, takich jak stacje 
uzdatniania wody, przepompownie stre-
fowe, miejsca wbudowania podstawowej 
armatury kontrolnej i zaporowej, prze-
wody rozdzielcze mniejszych średnic 
i  przyłącza domowe. Program wyko-
nuje rozszerzone symulacje hydraulicz-
ne i symulacje zachowań jakości wody 
w sieciach ciśnieniowych. Sieć składa się 
z rur, węzłów, złącz rur, pomp, zaworów 
i  zbiorników retencyjnych otwartych 
lub zamkniętych oraz rezerwuarów. 
Podczas okresu symulacji składających 
się z  wielu kroków czasowych pro-
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wody w rurach, zmian ciśnienia w po-
szczególnych węzłach, zmian poziomu 
wody we wszystkich zbiornikach oraz 
rozkładu ciśnienia w całej sieci. Dzięki 
tej analizie możliwe jest symulowanie 
wieku wody oraz rozpływu wody z po-
szczególnych źródeł.

FE: Na czym polega detekcja wycie-
ków w MPGK w Chełmie?

A R: Detekcja w ycieków z  sie-
ci wodociągowej w MPGK Sp. z o.o. 
w  Chełmie bazuje na metodzie aku-
stycznej. Szeroka grupa urządzeń do 
lokalizacji wycieków na przewodach 
wodociągowych wykorzystuje metody 
nasłuchu szmerów powstających przy 
wypływie wody przez nieszczelności 
w przewodach. Szmery te mają charak-
terystyczne brzmienie i zakres często-
tliwości, co daje możliwości ich opisu 
matematycznego i zastosowania urzą-
dzeń elektroakustycznych. Wśród in-
nych metod detekcji wycieków możemy 
wyróżnić: metody związane z obserwa-
cją tras przebiegu wodociągu, metody 
związane z pomiarami ciśnienia oraz 
metody związane z pomiarami prze-
pływów.

FE: Co jest największym proble-
mem w przedsiębiorstwie?

AR: Obecnie i w najbliższym czasie 
będzie to utrzymanie stabilności finan-
sowej spółki w czasie realizacji zadania 
przebudowy oczyszczalni ścieków.

Spółka w minionych latach podjęła 
szereg przedsięwzięć zmniejszających 
koszty jej funkcjonowania. Pozwoliło 
to unowocześnić jej oprzyrządowanie, 
kupić nowoczesny sprzęt oraz zastoso-
wać nowatorskie rozwiązania technicz-
ne – chociażby w zakresie oszczędności 
energii elektrycznej czy bezpieczeństwa 
dostawy wody. Stworzone zostały pod-
stawy do jej szybszego rozwoju w po-
staci sprawnej struktury zarządzania. 
Poważnym problemem – a może naj-
ważniejszym – są rosnące koszty pracy 
i koszty nośników energii.

FE: Co Pana zdaniem jeszcze nale-
ży udoskonalić po zakończeniu reali-
zacji projektu?

AR: Stoi przed nami wiele celów, 
min. zadanie dalszego unowocześnia-
nia elektronicznego zarządzania infra-
strukturą wod-kan w celu zmniejszenia 
kosztów dostawy wody – model hydrau-
liczny i zdalne sterowanie, przebudowa 
starszej części wodociągów i kanalizacji 
w celu zmniejszenia awaryjności sieci. 

Zastanawiamy się nad koncepcją ob-
jęcia okolicznych gmin dostawą wody. 
Chcemy dalej doposażać laboratorium 
badania wody, ścieków i osadów.

FE: Na zakończenie rozmowy jesz-
cze jedno ważne ogólne pytanie: jak 
widzi Pan przyszłość prawną przed-
siębiorstw wod-kan?

AR: Moim zdaniem forma prawna 
w postaci spółki z o.o. z decydującym 
udziałem gminy jest optymalna zarów-
no dla samej gminy, jak i dla jej miesz-
kańców (klientów). Z  jednej strony 
może generować zysk w celu finanso-
wania rozwoju infrastruktury wod-kan 
i zapewniać środki do realizacji zadań 
własnych gminy, a  z drugiej strony 
– zapewnić stabilność cen niezależnie 
od wahań rynkowych czy chęci nieuza-
sadnionego generowania zysku.

Innym zagadnieniem jest stwo-
rzenie równoprawnych warunków do 
działalności z  f irmami prywatnymi. 
Rozwiązaniem wspierającym kondycję 
f inansową f irm komunalnych byłoby 
pozwolenie na prowadzenie przez nie 
działalności komercyjnej niezwiąza-
nej z obowiązkami gmin. Są dziedziny 
zbliżone do profilu ich działania mogą-
ce przynosić duże zyski zasilające kasę 
przedsiębiorstw. Innym problemem jest 
zakaz finansowania tzw. skrośnego.

Podstawą prawidłowego rozwoju 
firm wod-kan jest stworzenie warun-
ków do odpolitycznienia wszelkich de-
cyzji dotyczących ich funkcjonowania 
w każdym zakresie, np. ustalanie opłat 
za wodę i  ścieki w  obecnej procedu-
rze szkodzi stabilności rozwoju infra-
struktury komunalnej. W gestii gmin 
powinny pozostać tylko uprawnienia 

właścicielskie wynikające z  kodeksu 
spółek handlowych oraz opiniowanie 
przedstawionych przez te firmy długo-
falowych planów rozwojowo-moderni-
zacyjnych i dotyczących racjonalizacji 
zużycia wody i odprowadzania ścieków, 
a także innych przedsięwzięć wymaga-
jących partycypacji w kosztach inwesty-
cji podmiotów spoza spółki, np. z bu-
dżetu gminy.

Odrębnymi zagadnieniami warun-
kującymi kondycję f irm wod-kan jest 
m.in. usprawnienie procedur doty-
czących tworzenia międzygminnych 
porozumień dotyczących gospodarki 
wod-kan, udziału innych podmiotów 
w kosztach zarządzania infrastrukturą 
awaryjną w celu utrzymania jej w goto-
wości do użycia w warunkach specjal-
nych, np. powódź czy inny kataklizm. 
Pożądane byłoby stworzenie jednej lub 
tylko kilku ustaw dotyczących funk-
cjonowania infrastruktury wod-kan. 
Obecnie, szacując tak na oko, istnie-
je chyba ze sto ustaw dotyczących tej 
gałęzi gospodarki komunalnej. W tym 
gąszczu przepisów, niejednokrotnie 
sprzecznych, bez dobrego radcy praw-
nego trudno sobie poradzić.

Jestem przeciwny oddawaniu in-
frastruktury wod-kan małym firmom 
prywatnym. Znam wiele przykładów 
z okolicy, gdzie działania takie dopro-
wadziły do degradacji całej infrastruk-
tury wod-kan.

FE: Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy powodzenia w dalszym rozwo-
ju i  modernizacji Pańskiego przed-
siębiorstwa.

AR: Dziękuję. 


