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Wodociągi Kłodzkie zrealizowały cztery duże zadania. Dzięki nim mieszkańcy dwóch ulic mają dostęp do kanalizacji 
sanitarnej. Gruntownie zmodernizowano także oczyszczalnię ścieków i przeprowadzono renowację kanalizacji

Umowę na dofinansowanie projektu 
„Uporzadkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Kłodzku” podpisano w siedzibie 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Nowa przepompownia ścieków przy ul. Zajęczej
Renowacja 
kanalizacji 
sanitarnej 
i ogólnospławnej 
w Kłodzku to 
łącznie 1,2 km

Modernizacja oczyszczalni ścieków
Wykonano następujący układ technologiczny
1. Mechaniczne oczyszczanie ścieków.
2. Przepompownia główna i zbiornik retencyjny wód deszczowych.
3. Biologiczne oczyszczanie ścieków – odbywa się w istniejącym reaktorze

z utrzymaniem dotychczasowego podziału na strefy: anaerobowa (beztlenowa,
defosfatacja biologiczna), anoksyczna (niedotleniona, denitryfikacja),
aerobowa (tlenowa, nitryfikacja), 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 nowych krat mechanicznych wraz z zastawkami kanałowymi (2 szt.).

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 
zrealizowanego przez Wodo-
ciągi Kłodzkie Projektu, to trzy 
zadania budowlane. W póź-
niejszym terminie, po uzyska-
niu zgody rozszerzone, o ko-
lejne zadania. Dzięki dotacji 
z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-
2020 gruntownie zmodernizo-
wano miejską oczyszczalnię 
ścieków. Co konkretnie? Lista 
wykonanych prac jest długa. 
Zmodernizowano następujące 
obiekty: hala krat i piaskowni-
ków, stacja dmuchaw i pom-
powni, stacja zlewcza, reaktor 
blok technologiczny i otwartą 
komorę fermentacji. Wybudo-
wano nową halę słonecznej 
suszarni osadów ściekowych. 

 Renowacja kanalizacji 
Zaprojektowano i wykonano 
także renowację wytypowa-
nych odcinków grawitacyjnej 
sieci kanalizacyjnej (sanitarnej 
i ogólnospławnej) w ulicach 
Kłodzka, o łącznej długości 
ok. 1,2 km. To było zadanie 
nr 3. Do wszystkich odcin-
ków rur wytypowanych do 
renowacji, została po mecha-
nicznym oczyszczeniu i sfre-
zowaniu, wprowadzona wy-
kładzina z włókna szklanego 
nasączonego żywicą poliestro-
wą i utwardzona za pomocą 
promieni UV. Sieci, które pod-

dano renowacji zlokalizowane 
są w ulicach: Dunikowskiego 
(osiedle Nysa),Bohaterów 
Getta, Harcerzy, Morcinka, 
Śląska, Warty, Św. Wojciecha. 
Wykonane prace naprawcze 
przede wszystkim poprawiły 
hydraulikę kanalizacji a po-
nadto wyeliminowały infiltrację 
wód gruntowych do kanałów 
oraz eksfiltrację ścieków do 
gleby.

 Budowa kolektorów 
W ramach zadania nr 2 wybu-
dowano kanalizację sanitarną 
w ul. Zajęcze w Kłodzku (ob-
ręb Leszczyna). Oprócz 1,77 
km kanalizacji wybudowano 
także przepompownię ście-
ków i rurociąg tłoczny wzdłuż 
ulicy Zajęczej do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie zabudowań firmy Poliamid 
Natomiast w ramach zadanie 
nr 4 Wodociągi Kłodzkie, po 
uzyskaniu zgody na rozsze-
rzenie projektu „Uporządkowa-
nie gospodarki wodno – ście-
kowej Kłodzka”, wybudowały 
kanalizacje sanitarną w ul. Dę-
bowej”. W ramach tej inwesty-
cji Spółka Miejska wykonała 
zbiorczy odcinek kanalizacji 
sanitarnej Ø200 oraz podsta-
wowe elementy kanalizacji sa-
nitarnej (fragmenty przyłączy 
kanalizacyjnych).
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