OPIS PROJEKTU
W dniu 14 października 2016 r. Gmina Miasto Raciąż zawarła Umowę o dofinansowanie
Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu". Projekt będzie
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Przedsięwzięcie obejmuje:
1. Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Raciążu w celu zapewnienia jej
przepustowości pracy do Qśr=608 m3/d i dotrzymania aktualnie wymaganych
parametrów jakości ścieków na wylocie.
2. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Raciążu.
3. Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Witkowo (gm. Raciąż).
Zakres prac w ramach projektu przewiduje:
1) Budowę grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Raciąża o łącznej
długości 6,46 km w rejonie ulic Warszawskiej, Sportowej, Zakolejowej, Dworcowej,
Łąkowej, 11 Listopada, Płockiej, Wolności, Rzęźnianej, Zawoda.
2) Rozbudowę oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu położonej przy ul.
Szwedzkiej, której zakres obejmuje: budynek techniczny, budynek socjalny, pompownie
ścieków surowych, zbiornik retencyjny, komorę zasów, reaktory SBR, komorę wlotową,
stację dmuchaw, komorę tlenowej stabilizacji osadu, stację mechanicznego odwadniania
osadu.
3) Remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Witkowo związany z:
 budynkiem stacji uzdatniania wody składającego się z: hali filtrów, sprężarkowni,
chlorowni, pompowni IIº, pomieszczenia pomp wód popłucznych,
 zbiornikami naziemnymi wody pitnej,
 studniami głębinowymi - ujęcia wody podziemnej,
 budynkiem stacji transformatorowej,
 elementami zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem.
Koszt całkowity projektu zamyka się kwotą 11 247 235,46 zł w tym VAT 2 103 141,59 zł.
Wydatki kwalifikowane wynoszą 6 858 070,40 zł zaś dofinansowanie z Funduszu
Spójności 5 829 359,84 zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych).
Do kluczowych celów i korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia możemy
zaliczyć:
Poprawę warunków społeczno-gospodarczo–przyrodniczych Aglomeracji Raciąż
poprzez poprawę jakości oczyszczania ścieków oraz wzrost wyposażenia obszaru w system
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
 Poprawę systemu zaopatrzenia w wodę;
 Zwiększenie stopnia skanalizowania terenu Aglomeracji;
 Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków zapewniające możliwość
oczyszczania ścieków z terenu całej Aglomeracji oraz dostosowanie możliwości
gospodarki osadowej;

