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Projekt pn.: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ KŁODZKA” nr POIS.02.03.00-00-0025/16 
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Podstawowy zakres rzeczowy Projektu, to trzy zadania budowlane, w późniejszym terminie po uzyskaniu zgody rozszerzone o kolejne zadania:

1. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kłodzku”      l      2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku”      l      3. „Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku”.

ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko
] 74 865 40 10
www. wodociagi-klodzkie.pl
sekretariat@wodociagi-klodzkie.pl

Za nami duża i bardzo ważna inwestycja Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. – mówi burmistrz Kłodzka 
Michał Piszko. – Modernizacja oczyszczalni to przede wszystkim skuteczniejsze dbanie o środowisko, 
ale i lepsza wydajność. Do tego dochodzi podłączenie do sieci kolejnych, położonych na obrzeżach 

miasta, domostw. To naprawdę poważna inwestycja w rozwój Kłodzka. A jak dodamy do tego jeszcze 
wywiercenie nowej, bardzo wydajnej, studni, to mamy cały zestaw działań mających na celu zabezpieczenie 
zapotrzebowania miasta w wodę. Przy czym cały czas duży nacisk kładzie się na ekologię. Nie zamierzamy 
oczywiście na tym poprzestawać. Przed nami kolejne wyzwania. W najbliższych latach skupimy się na 
retencji wody, już teraz doskwiera nam susza, a zjawisko to – wiele na to wskazuje – będzie się pogłębiało. 
Musimy zatem zmienić nasze, jako społeczeństwa, podejście do zasobów wody.

Renowacja kanalizacji 
przy ul. Dunikowskiego 
(osiedle „Nysa”)

Hale słonecznych suszarni 
osadów ściekowych

Przepompownia przy ul. Zajęczej 
w Kłodzku

Oczyszczalnia Ścieków w Kłodzku 
z lotu ptaka

Ta inwestycja miejska to 
jest czas wykorzystanych 
szans. Uzyskaliśmy no-

woczesny obiekt, który będzie 
zabezpieczał dla następnych po-
koleń czyste środowisko, kontro-
lę zużycia energii, a także odzysk 
energii ze ścieków. Jest to nowo-
czesny obiekt, na którym studenci 
Politechniki Wrocławskiej dalej 
będą mogli pisać prace badaw-
cze i dyplomowe, tak jak w latach 
ubiegłych, kiedy spółka im to za-
bezpieczała  - mówi Waldemar 
Bicz, Prezes Zarządu

Stacja Dmuchaw
i Pompowni

Oczyszczalnia Ścieków w Kłodzku 
- Hala Krat i Piaskowników

Otwarta Komora Fermentacji

Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto od 
ZADANIA NR 3 – ”Renowacja kanalizacji sanitar-
nej i ogólnospławnej w Kłodzku”. Zaprojektowa-
no i wykonano renowację wytypowanych odcin-
ków grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej (sanitarnej 
i ogólnospławnej) w ulicach na terenie miasta 
Kłodzka, o łącznej długości ok. 1,2 km.
Do wszystkich odcinków rur wytypowanych 
d o  r e n o w a c j i ,  z o s t a ł a  p o  m e c h a n i c z ny m 
oczyszczeniu i sfrezowaniu, wprowadzona wy-
kładzina z włókna szklanego nasączonego żywicą 
poliestrową i utwardzona za pomocą promieni 
UV. Sieci, które poddano renowacji, zlokalizowa-
ne są w ulicach: Dunikowskiego (osiedle „Nysa”), 
Bohaterów Getta, Harcerzy, Morcinka, Śląska, 
Warty, św. Wojciecha. Wykonane prace napraw-
cze przede wszystkim poprawiły hydraulikę kana-
lizacji, a ponadto wyeliminowały infiltrację wód 
gruntowych do kanałów oraz eksfi ltrację ścieków 
do gleby.

ZADANIE NR 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Zajęcze w Kłodzku”. Zakres rzeczowy inwe-
stycji, to: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Za-
jęczej w Kłodzku – dla obrębu Leszczyna. Inwe-
stycja polegała na budowie odcinków kanalizacji 
sanitarnej w obrębie Leszczyna wraz z przepom-
pownią ścieków i rurociągiem tłocznym wzdłuż 
ulicy Zajęczej do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
w rejonie zabudowań fi rmy „Poliamid”. W ramach 

zadania wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej 
o łącznej długości 1,77 km oraz podstawowe ele-
menty kanalizacji sanitarnej.

ZADANIE NR 1 „Modernizacja Oczyszczalni 
Ścieków w  Kłodzku” – zmodernizowano na-
stępujące obiekty; Hala Krat i Piaskowników, 
Stacja Dmuchaw i Pompowni, Stacja zlewcza, 
Reaktor Blok Technologiczny i Otwartą Komorę 
Fermentacji oraz wybudowano nową halę sło-
necznej suszarni osadów ściekowych. Wykonano 
następujący układ technologiczny oczyszczania 
ścieków.

1. Mechaniczne oczyszczanie ścieków.
2. Przepompownia główna i zbiornik retencyjny

wód deszczowych.
3. Biologiczne oczyszczanie ścieków – odbywa

się w istniejącym reaktorze biologicznym
z utrzymaniem dotychczasowego podziału na
strefy: anaerobowa (beztlenowa, defosfatacja
biologiczna), anoksyczna (niedotleniona, de-
nitryfi kacja), aerobowa (tlenowa, nitryfi kacja),
odtleniania.

4. Końcowe klarowanie ścieków biologicznie
oczyszczonych.

5. Chemiczne oczyszczanie ścieków.
6. Część osadowa.
7. Po rozszerzeniu projektu Wodociągi Kłodzkie

ogłosiły przetarg na dostawę i montaż no-
wych krat mechanicznych wraz z zastawkami
kanałowymi (2 szt.). Przedmiot zamówienia
został wykonany na czynnym obiekcie oczysz-
czalni ścieków w budynku krat i piaskowników
w Kłodzku. W ww. projekcie było to zadanie
nr 5.

ZADANIE NR 4. Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o., 
po uzyskaniu zgody na rozszerzenie Projektu pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
Kłodzka”, zrealizowała zadanie pn.: „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Dębowej”. W ramach tej 
inwestycji Spółka wykonała zbiorczy odcinek ka-
nalizacji sanitarnej Ø200 oraz podstawowe ele-
menty kanalizacji.Podpisanie umowy z  NFOSiGW

Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.


