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Charakterystyka projektu 

Projekt pn: „Uregulowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej na Obszarach Natura 2000 na 
Terenie Gminy Białobrzegi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 



Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 ma na celu ochronę środowiska 
naturalnego, poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb 
oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom. Projekt obejmuje budowę kanalizacji 
sanitarnej na terenie Sołectwa Brzeźce oraz budowę wodociągu i przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Sołectw Budy Brankowskie i Biejków (Gmina Promna).  

Gmina Białobrzegi od 2000 roku przygotowywała się do tego projektu. Podczas budowy 
obwodnicy Białobrzegów (trasa S7) prowadzono negocjacje z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad w sprawie umieszczenia kanału technicznego pod trasą, przez który 
obecnie można przeprowadzić trasę kanału tłocznego doprowadzającego ścieki do 
oczyszczalni ścieków w Białobrzegach. W 2007 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Białobrzegach podpisał umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-
technicznego kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, a Gmina Białobrzegi w 2009 roku 
zaprojektowała wodociąg do Bud Brankowskich. Zakres wodociągowy został wykonany w 
2010 roku przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach. 

Inwestycja będzie przebiegać etapami. W pierwszej kolejności zostanie wykonany rurociąg 
tłoczny o dł. prawie 1,7 km od oczyszczalni ścieków do przepompowni przy ośrodku 
EMAUS. Następnie zostanie wybudowane prawie 28 km kanałów podciśnieniowych i 
grawitacyjnych oraz rurociągów tłocznych. Ostatnim etapem budowy kanalizacji w 
Brzeźcach będzie budowa stacji podciśnieniowej (przepompowni próżniowo-tłocznej) oraz 
wykonanie 631 szt. przykanalików sanitarnych zakończonych studzienkami. Natomiast 
ostatnim etapem projektu będzie budowa 24 przydomowych oczyszczalni ścieków typu NV-1 
dla domostw na terenie sołectwa Budy Brankowskie. 
 
 
 


