
 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. 

Układ Kaźmierz – Kiączyn) – etap III: kanalizacja sanitarna w Chlewiskach 

W dniu 31 maja 2017r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Gminą 

Kaźmierz, zawarta została umowa o dofinansowanie Projektu pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz – Kiączyn) – etap III: 

kanalizacja sanitarna w Chlewiskach nr RPWP.04.03.01-30-0010/16 w ramach Osi Priorytetowej 4: 

Środowisko, Działania 4.3: Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałania 4.3.1: Gospodarka wodno -

 ściekowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Opis projektu: 

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Chlewiska z jej wpięciem 
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kaźmierz, w tym: 
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur o średnicy 250 mm o długości 570,5 mb 
- budowę rurociągu tłocznego z rur o średnicy 100 mm o długości 972,5 mb 
- budowę przykanalików kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm o długości 36,5 mb – 22 szt. 
- budowę przepompowni ścieków o przepustowości 4,46 m3/h – 1 szt. 
 

 
Cele projektu: 

Głównym celem projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków 

o 215 osób w wyniku budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlewiska w aglomeracji 

Kaźmierz. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości odbioru ścieków komunalnych 

w Gminie Kaźmierz i ich stopnia oczyszczenia. W wyniku realizacji projektu poprawi się stan 

środowiska przyrodniczego, w szczególności poprawie ulegnie stan chemiczny i ekologiczny wód, 

w wyniku ograniczania ilości odprowadzanych nieczystości. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 

pozwoli na podłączenie wszystkich mieszkańców wsi do zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Obecnie procent skanalizowania aglomeracji wynosi 93%. Po zrealizowaniu kanalizacji w Chlewiskach 

procent skanalizowania aglomeracji wyniesie 99,8%. Pozostałe 0,2% stanowią przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Posiadanie odpowiedniej infrastruktury technicznej jest także istotnym 

czynnikiem hamującym rozwój społeczno – gospodarczy i turystyczny na obszarze Gminy Kaźmierz.  

Cele realizowanego projektu są następujące: 
- zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej na terenie aglomeracji Kaźmierz 
- podłączenie do sieci kanalizacyjnej nowych mieszkańców (215 osób) 
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej regionu 
- eliminacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych do wód powierzchniowych 
- poprawa standardu życia mieszkańców 
 
Planowane efekty rzeczowe: 
Efektem rzeczowym (produktem) uzyskanym w wyniku realizacji projektu będzie 1,58 km 
wybudowanej kanalizacji sanitarnej.   



 
Planowane rezultaty projektu: 
Przewiduje się że liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 
wyniesie 215 RLM.  
 

Wartość Projektu: 1.176.423,17 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 812.975,36 zł   

Harmonogram projektu:  

Realizacja projektu nastąpi jednoetapowo w ramach jednego zadania pn.: Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz – Kiączyn) – etap III: 

kanalizacja sanitarna w Chlewiskach.  Inwestycja przewidziana jest do wykonania do końca 2017r. 

Zadanie obejmuje także nadzór nad zaplanowanymi do przeprowadzenia pracami budowlanymi oraz 

promocję projektu.  
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