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Sieć kanalizacji była w mieście Raciąż 
sprawą priorytetowa. Jej fatalny stan, 
a rzec można właściwie jej brak był 
sporym kłopotem dla miasta, a przede 
wszystkim mieszkańców. Nadrobić 
trzeba było sporo, ale w końcu się uda-
ło. W ostatnich dniach otrzymaliśmy 
świetne informacje.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy 
niezwykle ważną i wyczekiwaną przez 
nas wiadomość. 29 listopada 2018r. 
Gmina Miasto Raciąż uzyskała po-
zwolenie na użytkowanie oczyszczalni 
miejskiej zmodernizowanej w ramach 
projektu pn. „Uporządkowanie gospo-
darki wodno – kanalizacyjnej w Gmi-
nie Miasto Raciąż”. Prace rozpoczęto 
w połowie 2017 roku, zakończono na 
początku listopada bieżącego roku. Za-
kres projektu dot. zadania „Rozbudowa 
oraz modernizacja istniejącej oczysz-
czalni ścieków w Raciążu” zakładał wy-
konanie prac na oczyszczalni miejskiej 
związanych z robotami budowlanymi 
oraz wyposażeniem: Budynku Punktu 

Zlewnego i Oczyszczania Mechanicz-
nego, Pompowni Ścieków Surowych, 
Zbiornika Buforowego, Komory Za-

suw, Reaktora SBR, Komory Wyloto-
wej, Stacji Dmuchaw dla SBR, Komora 
Tlenowa Stabilizacji Osadu, Budynku 
Zaplecza, Komory Pompowni Ścieków 
Oczyszczonych. 

Będą nowe przyłącza do kanalizacji!
Jak już informowaliśmy, Burmistrz 

Miasta Raciąża podpisał umowę na 
przedłużenie termin realizacji projek-
tu pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w Gminie 
Miasto Raciąż”. Umowa została wy-
dłużona o rok, co oznacza, że termin 
zakończenia realizacji projektu przenie-
siony 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 mieszkań-
ców, którzy chcieliby podłączyć się do 
sieci kanalizacji a nie obejmował ich 

zakres aktualnie prowadzonego projek-
tu. Zapraszamy wszystkich chętnych 
mieszkańców, których zakres obecnego 
projektu nie objął, do zgłaszania woli 
przyłączania się do sieci kanalizacji do 
Urzędu Miejskiego w Raciążu. 

Gmina Miasto Raciąż podejmu-
je również działania mające na celu 
zwiększenie kwoty dofinansowania na 
realizowane działania w związku z pla-
nowanym zwiększeniem jego zakresu.

Korzyści dla wszystkich mieszkańców 
Korzyści dla mieszkańców związa-

ne z realizacją modernizacji są znaczące. 
W krótkim okresie czasu jest to możli-
wość dokonania nowych przyłączeń do 
sieci kanalizacyjnej oraz poprawa i pod-
niesienie jakości obsługi wodnokanali-
zacyjnej. W dłuższej zaś perspektywie 
czasu to przede wszystkim stabilizacja 
cen wody i ścieków, co będzie efektem 

modernizacji technologicznej oraz po-
prawy funkcjonowania całości sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej. 

Spore zmiany dla miasta 
Modernizacja oczyszczalni miej-

skiej i budowa kanalizacji to jedne z 
najważniejszych zadań, z jakimi mie-
rzy się już od dawna samorząd miasta. 
Raciąż jako jedno z nielicznych miast 
nie posiadało kanalizacji sanitarnej na 
głównych ulicach miasta, nawet cen-
trum miasta nie było skanalizowane. 
Realizacja projektu pn. „Uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej w 
Raciążu” zakłada poprawę warunków 
społecznych, gospodarczych oraz przy-
rodniczych Raciąża. Celem projektu 
jest poprawa systemu zaopatrzenia w 
wodę, zwiększenie stopnia skanalizo-
wania terenu, zwiększenie przepusto-
wości oczyszczalni ścieków zapewnia-
jące możliwość oczyszczania ścieków 
z całego miasta oraz dostosowanie do 
obowiązujących wymagań w zakresie 
ochrony środowiska. Projekt zakłada 
przede wszystkim rozbudowę i mo-
dernizację oczyszczalni. Powstaje drugi 
bioblok wraz z nową bazą. Planowane 
jest osiągniecie mocy przerobowych 
do 6000 użytkowników oraz prze-
pustowości 608 m³ na dobę. W zakres 
inwestycji wchodzi budowa kanaliza-
cji sanitarnej dla części Miasta Raciąż 
oraz utworzenie nowych włączeń do 
sieci kanalizacyjnej. Przeprowadzony 
zostanie audyt, który wskaże, jakie 

ulice nie są jeszcze w pełni skanalizo-
wane. Prace realizowane są na ulicach: 
Zawoda, Rzeźniana, Wolności, Płocka, 
11 listopada, Łąkowa, Dworcowa, Za-
kolejowa, Sportowa oraz Warszawska.  
A już w najbliższym czasie będziemy 
dokonywać kolejnych przyłączeń w 
ramach rozszerzonego zakresu projek-
tu. W ramach realizacji projektu wyre-
montowano stację uzdatniania wody w 
Witkowie na zewnątrz i wewnątrz bu-
dynku, ponadto dokonano renowacji 
2 zbiorników naziemnych wody pitnej 
oraz renowacji studni głębinowych.

UM RACIĄŻ 

Pozwolenie na użytkowanie oczyszczalni pozyskane

Ruszamy z oczyszczalnią!

Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”

                  




