
Spore zmiany dla miasta 

Modernizacja oczyszczalni miejskiej i budowa kanalizacji to jedne z najważniejszych zadań, z jakimi 

mierzy się już od dawna samorząd miasta. Raciąż jako jedno z nielicznych miast nie posiadało 

kanalizacji sanitarnej na głównych ulicach miasta, nawet centrum miasta nie było skanalizowane. 

Realizacja projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” zakłada poprawę 

warunków społecznych, gospodarczych oraz przyrodniczych Raciąża. Celem projektu jest poprawa 

systemu zaopatrzenia w wodę, zwiększenie stopnia skanalizowania terenu, zwiększenie 

przepustowości oczyszczalni ścieków zapewniające możliwość oczyszczania ścieków z całego miasta 

oraz dostosowanie do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony środowiska. Projekt zakłada 

przede wszystkim rozbudowę i modernizację oczyszczalni. Powstaje drugi bioblok wraz z nową bazą. 

Planowane jest osiągnięcie mocy przerobowych do 6000 użytkowników oraz przepustowości 608 m³ 

na dobę. W zakres inwestycji wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej dla części Miasta Raciąż oraz 

utworzenie nowych włączeń do sieci kanalizacyjnej. Przeprowadzony zostanie audyt, który wskaże, 

jakie ulice nie są jeszcze w pełni skanalizowane. Prace realizowane są na ulicach: Zawoda, Rzeźniana, 

Wolności, Płocka, 11 listopada, Łąkowa, Dworcowa, Zakolejowa, Sportowa oraz Warszawska. W 

ramach realizacji projektu wyremontowano stację uzdatniania wody w Witkowie na zewnątrz i 

wewnątrz budynku, ponadto dokonano renowacji 2 zbiorników naziemnych wody pitnej oraz 

renowacji studni głębinowych. 

 

Wydłużono termin realizacji projektu na kanalizację 

Będą nowe przyłącza do kanalizacji już wkrótce! 

Burmistrz Miasta Raciąża  w dniu 15 października 2018 r. podpisał aneks do umowy na przedłużenie 

terminu realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Miasto 

Raciąż”. Umowa została wydłużona o rok, co oznacza, że termin zakończenia realizacji projektu 

przeniesiony został na trzeci kwartał przyszłego roku. Otwiera to przed miastem nowe możliwości. 

Dzięki takiemu obrotowi sprawy będziemy mogli przygotować się do realizacji nowych podłączeń do 

sieci kanalizacji już w przyszłym roku. Są to dobre wiadomości przede wszystkim dla wszystkich 

mieszkańców, którzy chcieliby podłączyć się do sieci kanalizacji a nie obejmował ich zakres aktualnie 

prowadzonego projektu.   

 


