
 
 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – 
etap I” 

 

 

Wartość projektu:   3 662 323,70 PLN 

Wartość kwalifikowana:  3 008 976,86 PLN 

Wartość dofinansowania:  2 557 630,33 PLN 

Poziom dofinansowania:  85% 

 

Beneficjent: Gmina Białobrzegi 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z FUNDUSZU 
SPÓJNOŚCI W RAMACH PRIORYTETU I: „GOSPODARKA WODNO-
ŚCIEKOWA” DZIAŁANIA 1.1 „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA  
W AGLOMERACJACH POWYŻEJ 15 TYS. RLM” W RAMACH PROGRAMU 
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013 

 

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.01.01.00-00-197/14 

 

Charakterystyka projektu  

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – 
etap I” planowane jest stworzenie spójnego systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Białobrzegi. Obszar projektu znajduje się w zlewni związanej z oczyszczalnią ścieków 
w Białobrzegach.  

Wyszczególniono łącznie 14 zadań inwestycyjnych mających na celu rozbudowę oraz 
poprawę działania systemu odprowadzania i oczyszczenia ścieków oraz rozbudowę i 
uszczelnienie systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Białobrzegi. 

 



 
 

Zadania już zrealizowane przez Gminę Białobrzegi: 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Białobrzegach; 
2. Remont kanału sanitarnego biegnącego pod ul. Rzeczną w Białobrzegach; 
3. Budowa kontenerowej pompowni sieciowej wraz z rurociągiem ssawnym i tłocznym 

wody pitnej oraz ogrodzeniem terenu i drogą dojazdową przy ul. Spacerowej  
w Białobrzegach; 

4. Budowa wodociągu w ul. Kopernika na odcinku od ul. Żeromskiego  
do ul. Krakowskiej w Białobrzegach; 

5. Remont sieci wodociągowej polegający na wymianie istniejącej sieci wodociągowej  
z rur azbestowo-cementowych na rury PCV w ul. Żeromskiego w Białobrzegach  
na odcinku od ul. Kościelnej  do ul. 11-go Listopada w Białobrzegach na odcinku  
od ul. Żeromskiego do ul. Kusocińskiego; 

6. Remont sieci wodociągowej w ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reymonta do ul. 
Ogrodowej w Białobrzegach; 

7. Remont sieci wodociągu polegający na wymianie istniejącej sieci wodociągowej z rur 
azbestowo-cementowych na rury PCV w ul. Sportowej na odcinku od ul. Reymonta 
do ul. Kusocińskiego w Białobrzegach; 

8. Remont sieci wodociągu polegający na wymianie istniejącej sieci wodociągowej z rur 
azbestowo-cementowych na rury PCV w ul. Polańskiej na odcinku od ul. Żeromskiego 
do wysokości posesji nr 64 w Białobrzegach; 

9. Remont sieci wodociągu polegający na wymianie istniejącej sieci wodociągowej z rur 
azbestowo-cementowych na rury PCV w ul. Reymonta na odcinku od ul. 
Rzemieślniczej do ul. Targowickiej w Białobrzegach; 

10. Remont sieci wodociągu polegający na wymianie istniejącej sieci wodociągowej z rur 
azbestowo-cementowych na rury PCV w ul. Bautscha na odcinku od ul. Żeromskiego 
do wysokości posesji nr 3 w Białobrzegach. 
 

Zadania planowane do realizacji: 

11. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białobrzegach; 
12. Budowa i przebudowa kanału tłocznego na odcinku od pompowni ścieków  

w ul. Rzecznej do miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Spacerowej  
w Białobrzegach; 

13. Przebudowa kanału zrzutowego odprowadzającego ścieki oczyszczone z miejskiej 
oczyszczalni ścieków przy ul. Spacerowej w Białobrzegach do rzeki Pilicy; 

14. Zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu 
odprowadzania ścieków. 

 

 



 
 

Cele społeczno-gospodarcze projektu: 

 Wzrost poziomu skanalizowania na obszarze aglomeracji Białobrzegi o 1,67%  
(z 77,27% do 78,94%), 

 217 RLM podłączonych do sieci kanalizacyjnej, 
 116 mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej, 
 poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby, wód 

podziemnych oraz powierzchniowych, 
 poprawa atrakcyjności turystycznej regionu, poprzez poprawę czystości zbiorników 

wodnych używanych do celów rekreacyjnych, 
 poprawa standardu życia mieszkańców, poprzez rozbudowę i modernizację systemu 

wodno-ściekowego w mieście,  
 zmniejszenie różnic rozwojowych pomiędzy regionami. 


