
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Antoniowie kolejny raz w 
historii Spółki uzyskała dofinansowanie na realizację zadań wodno – kanalizacyjnych. W dniu 26 maja 
2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem 
OZE” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa  
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 - 2020”.  

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez 

rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania 

majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE.  

W wyniku realizacji projektu nastąpi:  

• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Ozimek 

• wytwarzanie energii elektrycznej z OZE  

• ograniczenie strat wody  

• podniesienie efektywności zarządzania majątkiem sieciowym 

• optymalizacja hydrauliczna sieci pod kątem minimalizacji zużycia energii elektrycznej, 

 

Zapewni to zmniejszenie emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i ziemi, 

zniwelowanie niedoborów jakościowych i ilościowych w aglomeracji „Ozimek”, 

a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.  

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wypełnienia postanowień dyrektywy dotyczącej 

oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), według której do końca 2015 r. wszystkie 

aglomeracje powyżej 15 tys. RLM powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej 

spełniające polskie i unijne wymagania prawne.  

Realizacja projektu wynika z konieczności zapewnienia niezbędnego stopnia wyposażenia 

aglomeracji „Ozimek” w sieć kanalizacji sanitarnej oraz należytego i optymalnego funkcjonowania 

systemu wodno - ściekowego. 

Projekt nasz składa się z dwóch kontraktów inwestycyjnych:  
 

Pierwszy dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej  i Odnawialnych Źródeł Energii.  

Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje: 

 

• Zadanie Nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Schodnia o dł. 6641,68 m 

• Zadanie Nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustków o dł. 3710 m 

• Zadanie Nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozimek o dł. 1836,3 m 



• Zadanie Nr 4 - Przewiert pod drogą krajową nr 46 – przejście PKr-2 o dł. 33,8 m 

• Zadanie Nr 5 - Zabudowa 1 mikroelektrowni fotowoltaicznej na przepompowni sieciowej AP2 

zlokalizowanej w Antoniowie - OZE. 

 

Łącznie w ramach projektu planuje się wykonanie ok. 12,22 km kanalizacji sanitarnej i podłączenie 

713 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej. 

Drugie zadanie inwestycyjne dotyczy usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym wodociągowo-
kanalizacyjnym. W ramach tego działania planowana jest budowa inteligentnych systemów 
sterowania i nadzoru nad systemem wodociągowym oraz kanalizacyjnym. Efektem działań będzie 
integracja systemów informatycznych klasy GIS ze skorelowanymi modelami hydraulicznymi, 
aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką (AKPiA), systemami informatycznymi, nadzorującymi 
przebieg procesu technologicznego. Instalacja punktów pomiarowych zapewniających optymalną 
identyfikację i sterowanie całym systemem wodociągowo-kanalizacyjnym.  

Projekt obejmuje również kontrakt usługowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. 

Planowana wartość projektu: 

• całkowita wartość Projektu – 14,6 mln PLN 
• wkład Funduszy Europejskich – 7,6 mln PLN 

Instytucją Wdrażającą projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 
siedzibą w Warszawie.  

https://www.pois.gov.pl/ 

Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego 
postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją niniejszego Projektu. Poniżej 
upublicznia informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o 
potencjalnych nieprawidłowościach  lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i 
udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego 
przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w 
szczególności poprzez: 

• specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub 

• elektroniczny system zgłoszeń  za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej 
(www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci) 

  

 

 


