
 

 
 

 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji 
sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz – Kiączyn) – etap I zakończona  

 
 

Dnia 22 października 2014r. podpisano protokół odbioru kończący roboty budowlane inwestycji pn: 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. Układ 
Kaźmierz – Kiączyn – etap I.  

Roboty budowlane trwały od czerwca 2012r.  Na dzień dzisiejszy inwestycja kosztowała Gminę 
łącznie 12,5 mln zł. Pierwszym wykonawcą robót budowlanych było przedsiębiorstwo CTE 
CARBOTECH ENGINEERING S.A. ze Szczecina, z którym ze względu  na kilkumiesięczne 
opóźnienie  w zakończeniu budowy Gmina rozwiązała umowę w grudniu 2013r.  Po dokonaniu 
inwentaryzacji robót niewykonanych oraz przeprowadzeniu postępowania przetargowego w czerwcu 
2014r. Gmina podpisała umowę z  Zakładem Ochrony Środowiska Krystyna Mitura z Poznania na 
dokończenie inwestycji. Ostatecznie udało się w październiku zgodnie z umową zakończyć 
największe po budowie gimnazjum przedsięwzięcie gminne.  

Inwestycja wsparta jest finansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
programu Operacyjnego na lata 2007 – 2014 Priorytet III Środowisko Przyrodnicze działanie 3.4. 
gospodarka wodno – ściekowa na poziomie  73,67 % kosztów  kwalifikowalnych projektu.  

Zakończona właśnie budowa oczyszczalni w Kiączynie wraz z kanałem tranzytowym pomiędzy 
Kaźmierzem a Kiączynem, zapewniła gminie Kaźmierz możliwość odbioru wszystkich ścieków 
dopływających kanalizacją sanitarną z Kaźmierza i Kiączyna oraz odbiór ścieków przywożonych 
taborem asenizacyjnym z kilku wsi gminnych. Rozbudowa oczyszczalni do 890 m3/d daje możliwość 
dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenia kolejnych miejscowości w przyszłości. 
Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie gospodarowania ściekami w gminie, drugim  
priorytetem zrealizowanej inwestycji była likwidacja przestarzałej i uciążliwej w eksploatacji 
oczyszczalni ścieków w Kaźmierzu.  

Plany realizacji tego kluczowego gminnego przedsięwzięcia rozpoczęto już w 2007r. od koncepcji 
rozbudowy oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej dla całej aglomeracji Kaźmierz. Na jej podstawie 
powstała dokumentacja projektowa, której część dotycząca zrealizowanego zamierzenia budowlanego 
stanowiła materiał wyjściowy dla wniosku   o dofinansowanie . Uzyskanie zapewnienia dofinasowania 
przez podpisanie w grudniu 2010r. umowy z WFOŚiGW w Poznaniu, umożliwiło rozpoczęcie 
procedur przetargowych a następnie  robót budowlanych. 

Zakończenie kluczowej gminnej inwestycji, w znaczący sposób poprawi jakość  środowiska  i komfort 
życia mieszkańców.  
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