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Sieć kanalizacyjna to układ połączonych ze sobą przewodów, które służą do odprowadzenia 
ścieków sanitarnych i wód deszczowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub 
naturalnego odbiornika (wody deszczowe). Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz 
proces dostosowania polskiego prawa do prawa UE spowodował wzrost wymagań 
dotyczących ochrony środowiska. Rozszerzenie zasięgu sieci kanalizacyjnej eliminuje 
istniejące zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych, pochodzące  z nieszczelnych szamb oraz 
przypadkowych rozlewów. 
 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
Brzeg Dolny - miasto w woj. dolnośląskim, w 
powiecie wołowskim, siedziba gminy miejsko-
wiejskiej Brzeg Dolny, położone na prawym 
brzegu Odry w odległości 31 km na północny-
zachód od Wrocławia. Od r.1945 miejscowość 
należy do województwa z siedzibą we 
Wrocławiu (za wyjątkiem krótkiego okresu 
przejściowego w r.1945, kiedy siedziba 
znajdowała się w Trzebnicy a potem w Lignicy 
(obecnie Legnica); województwo wielokrotnie 
zmieniało granice i nazwę na wskutek reform 
podziału administracyjnego kraju w latach 
1946, 1950, 1957, 1975, 1998). Według 
danych z 31 grudnia 2004, miasto miało 
12 891 mieszkańców.  
 

TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA  
W całym paśmie Odry występują 
różnorodne problemy dotyczące 
odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
Brak dostępu do sprawnej sieci 
kanalizacyjnej był podstawą do wdrożenia 
w gminie Brzeg Dolny projektu pod nazwą 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
grawitacyjnej i tłocznej w obrębie wsi 
Grodzanów”.  
 
W wyniku przeprowadzonej procedury 
przetargowej 1 marca 2006 r. Gmina Brzeg 
Dolny podpisała umowę na wykonanie 
robót budowlanych z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i 
Melioracji z Legnicy. Prace rozpoczęto 01.03.2006, a zakończono 31.08.2006. 
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OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Przedmiotem projektu była budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w 
obrębie wsi Grodzanów w ramach kompleksowej kanalizacji terenów wiejskich 
Gminy Brzeg Dolny. Inwestycja obejmowała wykonanie 7200 m sieci kanalizacyjnej 
(w tym: 4057 m sieci grawitacyjnej, 2317 m rurociągów ciśnieniowych; 826 m 
przykanalików) oraz dwóch przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem 
terenu i zasilaniem w energię elektryczną. 
Teren planowanej inwestycji charakteryzował się znaczną zmiennością 
wysokościową (różnice w wysokości sięgają nawet wielkości 36 m), a zatem 
zaistniała potrzeba zaprojektowania grawitacyjno-ciśnieniowego systemu 
odprowadzania ścieków sanitarnych. W związku z tym na trasie projektowanego 
kanału zlokalizowano 2 przepompownie. Wstępne analizy kosztowe oraz geodezyjne 
wykazały, że poprowadzenie kanalizacji inną trasą mogłoby znacznie pogorszyć 
efektywność kosztową i eksploatacyjną inwestycji. Lokalizacja inwestycji została 
podyktowana przez sprzyjające warunki topograficzne oraz hydrologiczne terenu. 
Przeprowadzona analiza geotechniczna miała na celu wytyczenie trasy optymalnej 
dla planowanej kanalizacji oraz umożliwienie podłączenia do już istniejącego 
systemu kanalizacji Pogalewo Wielkie - Pogalewo Małe - Pysząca. 
W celu zapewnienia możliwości monitorowania 
prawidłowej pracy urządzeń pompowni, stanów 
awaryjnych, stanów zasilania oraz tzw. sabotaży 
przewidziano instalację TPCS Ž - Systemu Telefonicznej 
Kontroli Urządzeń. Powyższe rozwiązanie jest 
najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym na 
etapie realizacji (niski koszt inwestycji) jak i eksploatacji 
(niska energochłonność, łatwość obsługi, niski koszt 
eksploatacji).  
 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Od 1 maja 2004 r. przed Polską otworzyły się możliwości pozyskiwania środków 
finansowych z Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych, do których należy m.in. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Fundusz ten współfinansuje projekty 
realizowane w ramach programów operacyjnych, do których należy m.in. 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Głównym 
zadaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest niwelowanie 
dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do Unii 
Europejskiej.  
W dniu 31 sierpnia 2006 roku zakończono zgodnie z przyjętym harmonogramem 
realizację projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w 
obrębie wsi Grodzanów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego. 
W dniu 31 sierpnia 2006 roku dokonano komisyjnego odbioru robót. Całkowita 
wartość wykonanych robót - 1 834 000,00 PLN, w tym środki Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 082 060,00 PLN. 

 



OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
Budowa sieci kanalizacji przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia wód 
rzecznych, a w konsekwencji tego nastąpi zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń 
wprowadzanych do Morza Bałtyckiego. Nastąpi likwidacja szamb, które poprzez 
swoje nieszczelności stwarzają zagrożenie skażenia gleby, warstw wodonośnych i 
wód powierzchniowych. Poprzez realizację tego projektu znaczna liczba 
mieszkańców zostanie podłączona do systemu kanalizacji w wyniku czego nastąpi 
poprawa jakości życia oraz perspektywy rozwoju gospodarczego. 
 
 

KONTAKT 
 
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym 
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny 
tel. (0-71) 319 51 17, 319 61 39, 
fax (0-71) 319 56 83 
e-mail: um@brzegdolny.pl

 
 

Przykład ten został opracowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie 
Cites” w ramach projektu RUSE współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej 
(DG REGIO w ramach wspólnotowego programu “Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt 
RUSE 2W0057N). 
 

mailto:um@brzegdolny.pl

	Sieć kanalizacyjna
	Brzeg dolny
	\(województwo
	dolnoœl¹skie\)
	Miejscowość
	Tło przedsięwzięcia
	Opis przedsięwzięcia
	Źródła finansowania
	Ocena i perspektywy rozwoju
	Kontakt


