
Inwestycja w przyszłość 
Dobiega końca realizowany przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja 

Krzeszowice Projekt pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ścieko-
wej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” w ramach 
którego skanalizowano już znaczne tereny gminy. 

Głównym celem inwestycji spełniającej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego jest wyposażenie aglomeracji Krzeszowice 
w kanalizację sanitarną oraz zmodernizowanie Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków w Krzeszowicach. Inwestycja ta realizowana jest przy wsparciu 
środków unijnych, a jej całkowita wartość wynosi 162 171 949,85 PLN brutto, 
z czego 98 305 819,71 PLN pochodzi z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Zakres prac przedsięwzięcia został podzielony na pięć kontraktów 
budowlanych. W ramach 4 kontraktów liniowych powstanie przeszło 200 
km nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków. Urucho-
mienie nowej sieci pozwoli na zwiększenie poziomu skanalizowania 
aglomeracji Krzeszowice do 93,9%, dzięki czemu do wybudowanej 
kanalizacji podłączonych zostanie ponad 11 tys. mieszkańców. Po blisko 
czterech latach od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia wykonano już 
większość kontraktów, w tym między innymi Kontrakt V czyli Moderniza-
cja Centralnej Oczyszczalni Ścieków Krzeszowicach w ramach której 
rozbudowano część biologiczną oraz ciąg mechanicznego oczyszczania 
ścieków. Ponadto wybudowano urządzenia do beztlenowej, mezofilowej 
stabilizacji osadu wraz z systemem ujmowania, uzdatniania i wykorzysta-
nia biogazu. Przeprowadzone prace pozwoliły na zwiększenie przepusto-
wości oczyszczalni do 10 600m3/d oraz poprawiły poziom jakości oczysz-
czania ścieków.

Realizacja inwestycji stanowi niezwykle istotny punkt dla modernizacji 
infrastruktury sanitarnej mającej kluczowe znaczenie dla rozwoju gminy. 

Profity wynikające z przeprowadzonych prac to przede wszystkim objęcie 
zdecydowanej większości mieszkańców gminy Krzeszowice sprawnym 
oraz nowoczesnym systemem odbioru ścieków, co będzie miało bezpo-
średnie przełożenie na poprawę lokalnego środowiska naturalnego. 
Budowana kanalizacja sanitarna ograniczy ilość ścieków przedostających 
się do gleb oraz wód gruntowych, co z kolei ma ogromne znaczenie dla 
terenów dorzecza Rudawy. 

Wykonanie nowej sieci kanalizacyjnej to przede wszystkim inwestycja w 
przyszłość, której skutki będą odczuwalne dla kolejnych pokoleń. Zmiany te 
nie tylko zwiększą prestiż i atrakcyjność otoczenia oraz sprawią, że stanie 
się ono miejscem przyjaznym środowisku, ale również wpłyną na podwyż-
szenie standardu i jakości życia oraz poprawę warunków sanitarnych. Po 
zakończeniu realizacji Projektu Gmina Krzeszowice i jej mieszkańcy 
osiągną status wysoko rozwiniętej cywilizacji europejskiej dbającej o ochro-
nę środowiska naturalnego, otwartej na inwestowanie z zachowaniem 
zasad zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na stronie: www.wikkrzeszowice.pl


