
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Strzeleczki – etap II

Ulotka jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko



O projekcie
Inwestorem i beneficjentem projektu jest Gmina Strzeleczki. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Strzeleczki etap II jest finansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a gminą Strzeleczki została pod-
pisana 13 grudnia 2013r. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 1 770 773,79 zł przy 
łącznym koszcie inwestycji na poziomie 4 451 385,09 zł brutto.

Projekt polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w centrum miejscowości Strzeleczki i obej-
muje swym zasięgiem ulice: Sienkiewicza, Sobieskiego, część ul. Prudnickiej, Polną, Dworcową, 
Rynek, Ogrodową, Kwiatową, Kościelną, Młyńską i Wodną.

Realizacja
W dniu 30 maja 2014r. została podpisana umowa na roboty budowlane pomiędzy gminą Strzelecz-
ki a wykonawcą – Zakładem Instalacyjno-Budowlanym „ISAN-BUD” z Niemodlina. Pierwsze pra-
ce budowlane ruszyły w lipcu na ul. Prudnickiej i Kościelnej.  sierpniu rozpoczęły się prace na ul. 
Sobieskiego, natomiast w październiku na ul. Kwiatowej. W  listopadzie rozpoczęto prace na ul. 
Polnej i Dworcowej. W styczniu kontynuowano prace na ul. Dworcowej oraz rozpoczęto wykopy 
pod kanalizację ul. Ogrodowej i Sienkiewicza. Od lutego do maja trwają prace na Rynku, ul. Młyń-
skiej i Sienkiewicza oraz na przepompowni ścieków P2. Maj i czerwiec to odtworzenia nawierzch-
ni na wszystkich drogach.

W ramach inwestycji wybudowano:
• 6,8 km sieci kanalizacyjnej;
• jedną przepompownię sieciową;
• 23 przepompownie przydomowe.

Cele i efekt ekologiczny
Celem projektu jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzeleczki, co 
przyczyni się nie tylko do poprawy wód powierzchniowych, których stan decyduje o walorach kra-
jobrazowych i rekreacyjnych, a także warunkuje bytowanie i rozwój wielu gatunków roślin i zwie-
rząt, ale także zapobiegnie zanieczyszczaniu wód podziemnych, a w perspektywie długotermino-
wej, do poprawy ich jakości.
Dzięki realizacji projektu poziom skanalizowania gminy wzrośnie do 21,10% (obecnie, po uwzględ-
nieniu I etapu budowy kanalizacji, tj. miejscowości Dobra i części Strzeleczek wynosi 12,50%).
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie europejskich standardów i norm jakościowych co przed-
łoży się na poprawę ochrony środowiska i  jakości życia mieszkańców. Do wybudowanej w  ra-
mach tego etapu kanalizacji sanitarnej będzie się mogło podłączyć 829 mieszkańców miejscowo-
ści Strzeleczki.



Informacja dla mieszkańców
Kanalizacja jest wykonywana w ramach inwestycji do granicy posesji. Po stronie właściciela po-
sesji jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego od granicy działki do budynku. Przed przystąpie-
niem do prac przyłączeniowych prosimy o skontaktowanie się z Jednostką Realizującą Projekt tel. 
77/407 66 82, tel. kom. 666 318 206 w celu uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia. 
Ogólne warunki wykonania poprawnego przyłącza kanalizacyjnego:
• wymagane są jednolite przekroje, spadki i przekroje rurociągu przyłączanego;
• wymagana jest szczelność instalacji;
• należy zamontować studzienki kontrolne na załamaniach sieci;
• należy stosować rury kanalizacyjne do kanalizacji zewnętrznej (pomarańczowe) o klasie min. 

SN4 a na odcinkach zlokalizowanych pod wjazdami min. SN8.
• montaż rur należy wykonać na podsypce i w obsypce piaskowej (bez kamieni);
• optymalna średnica rurociągu to 160 mm.

Koszty tego zakresu prac (wykonanie przyłącza od granicy posesji do budynku) ponosi właściciel 
posesji. Wykonane przyłącze należy zgłosić do odbioru technicznego. Pracownik Urzędu Gminy 
uczestniczy nieodpłatnie w odbiorze technicznym wykonanego przyłącza, a pozytywny odbiór ro-
bót jest warunkiem zawarcia umowy na odbiór ścieków. Obowiązujące w roku 2015 stawki za do-
starczenie wody i odbiór ścieków to:
• woda – 2,58 zł/m3 brutto
• ścieki – 7,19 zł/m3 brutto



Kontakt
Urząd Gminy Strzeleczki 

47-364 Strzeleczki, Rynek 4, 
tel. 77 / 407 66 60, 
fax 77 / 407 66 61, 
e-mail: ug@strzeleczki.pl 

Jednostka Realizująca Projekt 

47-364 Strzeleczki, Rynek 4, 
tel. 77 / 407 66 82, 
fax 77 / 407 66 61, 
e-mail: jrp@strzeleczki.pl


