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Dbamy o bezpieczeństwo

Kolejne słupki w mieście
Gmina Miasto Raciąż 

zrealizowała roboty budowlane 
w ramach projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w 
Gminie Miasto Raciąż”.  W 
ostatnim czasie złożyliśmy 
wniosek do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o 
zwiększenie dofinansowania 
realizowanego projektu. 
Udało się! Gmina Miasto 
Raciąż pozyskała dodatkowe 
ponad 1,2 mln złotych na 
różnice poprzetargowe oraz 
prace dodatkowe, które 
zostały przeprowadzone w 
trakcie realizacji zadania. 
To fantastyczna wiadomość, 
ponieważ środki w wysokości 
ponad 1,2 mln zł, które 
Miasto Raciąż musiałoby 
ponieść zostanie w budżecie 
miasta i będzie możliwe 
do wykorzystania na inne 
przedsięwzięcia. 

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. Gmina Miasto 
Raciąż pozyskała dofinansowanie 

na budowę kanalizacji sanitarnej, 
rozbudowę miejskiej oczyszczalni 
ścieków i modernizację hydroforni 
w Witkowie. Wykonanie zadania 
sprawi, że gmina uniknie 
kar unijnych. Obecnie, po 
zakończeniu realizacji robót 
budowlanych w ramach projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w Gminie 
Miasto Raciąż” w końcu będzie 
tak jak być powinno już dawno. 
Korzyści dla mieszkańców związane 
z realizacją modernizacji są znaczące. 
W krótkim okresie czasu była to 
możliwość dokonania nowych 
przyłączeń do sieci kanalizacyjnej 
oraz poprawa i podniesienie jakości 
obsługi wodnokanalizacyjnej. W 
dłuższej zaś perspektywie czasu to 
przede wszystkim stabilizacja cen 
wody i ścieków, co będzie efektem 
modernizacji technologicznej oraz 
poprawy funkcjonowania całości 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Spore zmiany dla miasta 
Modernizacja oczyszczalni 

miejskiej i budowa kanalizacji to 
jedne z najważniejszych zadań, z 
jakimi mierzył 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” 
umożliwiła poprawę warunków 
społecznych, gospodarczych oraz 
przyrodniczych Raciąża. Celem 
projektu była 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 zakładał 
przede wszystkim rozbudowę i 
modernizację oczyszczalni. Powstał 
drugi bioblok wraz z nową bazą. 
W zakres inwestycji wchodziła 
budowa kanalizacji sanitarnej 
dla części Miasta Raciąż oraz 
utworzenie nowych włączeń do sieci 
kanalizacyjnej. Przeprowadzony 
został audyt, który wskazał, jakie ulice 
nie są jeszcze w pełni skanalizowane. 
Prace realizowane były na ulicach: 
Zawoda, Rzeźniana, Wolności, 
Płocka, 11 listopada, Łąkowa, 
Dworcowa, Zakolejowa, Sportowa 
oraz Warszawska. W ramach 
realizacji projektu wyremontowano 
także stację uzdatniania wody w 
Witkowie na zewnątrz i wewnątrz 
budynku, ponadto dokonano 
renowacji 2 zbiorników naziemnych 
wody pitnej oraz renowacji studni 
głębinowych.

UM Raciąż

W ostatnim czasie pojawiło się 
wiele pytań ze strony mieszkańców 
Raciąża dotyczących  Raciążnicy. 
Burmistrz oraz Rada Miejska 
również są zaniepokojeni jej stanem, 
ale Miasto Raciąż ma ograniczone 
możliwości, ponieważ nie jest 
zarządcą, ani właścicielem rzeki – 
jest nim Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie. Decyzja 
wodnoprawna z 2012 roku 
zobowiązuje nas do oczyszczania 
rzeki raz w roku, co zostało już 
wykonane w lipcu i sierpniu. Kolejne 
oczyszczanie leży już po stronie Wód 
Polskich. Na obecny stan Raciążnicy 

wpływa przede wszystkim susza – 
niski stan wody, która nie płynie 
powoduje, że rozwija się tzw. rzęsa 
wodna. Problemem są również 
nielegalne tamy, które powstały 
na rzece na terenie Gminy Raciąż. 
Po raz kolejny zwracamy się też z 
prośbą, o zaprzestanie wyrzucania 
śmieci do Raciążnicy, która jest 
nagminnie zanieczyszczana na 
odcinku przebiegającym przez tzw. 
duży Park Miejski. Apelujemy o 
rozsądek i wspólne dbanie o czystość 
terenów zielonych naszego miasta.
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Ze względu na powtarzające 
się uszkodzenia łuków 
chodnika na skrzyżowaniu 
ulic Zielonej i Słonecznej po 
decyzji burmistrza zostały tam 
zainstalowane słupki ochronne, 
które będą zapobiegały 

kolejnym uszkodzeniom. 
W najbliższym czasie słupki 
pojawią się również na łukach 
chodnika na skrzyżowaniu ulic 
Warszawskiej i Błonie.
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Środowisko ważna sprawa

Walczymy z azbestem

Burmistrz Raciąża pozyskał ponad 1,2 mln zł

Dodatkowe ponad 1,2 mln zł 
na kanalizację


