
  

Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowiskona lata 2007 – 2013

Celem programu jest poprawa atrakcyjności 
inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej przy 
równoczesnej ochronie i poprawie stanu 

środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości 
kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 



  

Wielkość środków unijnych zaangażowanych w 
realizację programu wynosi prawie 28 miliardów 

euro.Łączna wielkość środków finansowych 
zarówno unijnych jak i krajowych 

zaangażowanych w realizację Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2007-2013 wynosi ok. 37,6 mld euro. Na 
inwestycje w sektorze środowiska przeznaczono 
ok. 4,8 mld euro, z czego na gospodarkę wodno-

ściekową – 3 275,2 mln euro. 



  

Zarządzanie POI i Ś 

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo 
Środowiska 

Instytucja Wdrażająca - Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi



  

Budowa infrastruktury 
wodno- ściekowej na  terenie 

gminy Opoczno”. 

Numer Projektu: POIS.01.01.00-00-007/10

Numer Umowy o dofinansowanie: 
POIS.01.01.00-00-007/10-00 z dnia 23.03.2012.



  

Projekt współfinansowany jest z funduszy europejskich w 
ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2007-2013
I Oś priorytetowa  Gospodarka wodno -ściekowa. 

Działanie 1.1- Gospodarka wodno- ściekowa w 
aglomeracjach powyżej 15tys. RLM oraz Budżetu Gminy 

Opoczno i środków własnych PGK Sp. z o.o. w Opocznie. 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 
63 485 087,90 PLN.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 
36 512 281,02 PLN .

Dofinansowanie w kwocie wynosi 31 035 438,86 PLN



  

Celem projektu jest podniesienie poziomu 

wyposażenia gminy w zakresie podstawowej 

infrastruktury technicznej oraz ograniczenie 

skażenia wód gruntowych i powierzchniowych 

ściekami komunalnymi powstającymi na terenie 

gminy poprzez uporządkowanie gospodarki 

ściekowej. 



  

Cel projektu będzie realizowany poprzez wyposażenie gminy w 
odpowiednią infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i 
oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami 
dyrektywy 91/271/EWG (dot. oczyszczania ścieków komunalnych z 
dnia 21 maja 1991 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 lipca 2004 r. [w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. 168.poz. 1763 z 08.07.2004 r.)] oraz spełnienie przez gminę 
wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych.



  

Projekt  obejmuje trzy 
zadania:

● Budowę sieci kanalizacyjnej 

sanitarnej na terenie Gminy 

Opoczno

● Modernizacja Oczyszczalni 

Ścieków w Opocznie 

polegająca na budowie i 

rozbudowie oczyszczalni 

ścieków

● Budowa i rozbudowa Stacji 

Uzdatniania Wody ul. 

Inowłodzka w Opocznie



  

W ramach realizowanego projektu 
podpisywana jest umowa na „Budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Opoczno”



  

Zlewnia Bukowiec Opoczyński

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej 

odprowadzająca ścieki ze zlewni umownie 

nazwanej „BUKOWIEC OPOCZYŃSKI” jest 

zlokalizowana w sołectwie Bukowiec 

Opoczyński. 

Zadanie polega na budowie kanalizacji 

sanitarnej w układzie grawitacyjno – 

ciśnieniowym w miejscowościach Bukowiec 

Opoczyński . 

Długość kanalizacji 4,996 km, 117 

przyłączy, co pozwoli na podłączenie do 

kanalizacji  456 mieszkańców,



  

                           Zlewnia Dzielna
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej 

odprowadzająca ścieki ze zlewni umownie 

nazwanej „DZIELNA”  jest zlokalizowana w 

sołectwie Dzielna.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Dzielna  w układzie grawitacyjno 

– ciśnieniowym. 

Długość kanalizacji 4,797 km, 82 przyłącza, co 

pozwoli na podłączenie do kanalizacji  607 

mieszkańców,



  

Zlewnia Ogonowice

Projektowana sieć kanalizacji 

sanitarnej odprowadzająca ścieki 

ze zlewni umownie nazwanej 

„OGONOWICE” jest zlokalizowana 

w sołectwach Ogonowice, Ostrów i 

Sitowa.

Zadanie polega na budowie 

kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Ogonowice, 

Ostrów i Sitowa  w układzie 

grawitacyjno – ciśnieniowym. 

Długość kanalizacji 17,234 km, 503 

przyłącza, co pozwoli na 

podłączenie do kanalizacji 2130 

mieszkańców.



  

Zlewnia Wola Załężna

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej 

odprowadzająca ścieki ze zlewni umownie 

nazwanej „WOLA ZAŁĘŻNA” jest zlokalizowana 

w sołectwach Wola Załężna, Międzybórz i części 

sołectwa Sobawiny.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Wola Załężna, Międzybórz i 

części miejscowości Sobawiny w układzie 

grawitacyjno – ciśnieniowym. 

długość kanalizacji 6,692 km, 143 przyłącza, co 

pozwoli na podłączenie do kanalizacji 855 

mieszkańców. 



  

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 33,719 km kanalizacji sanitarnej, 845 

przyłączy, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 4048 mieszkańców oraz 

wybudowane zostaną 4 zlewnie :

1.  Zlewnia Dzielna obejmująca wsie Dzielna i Różanna - długość kanalizacji 4,797 

km, 82 przyłącza, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji  607 mieszkańców,

2. Zlewnia Bukowiec Opoczyński obejmująca wieś Bukowiec Opoczyński –długość 

kanalizacji 4,996 km, 117 przyłączy, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji            

 456 mieszkańców,

3.  Zlewnia Ogonowice  obejmująca wsie: Ogonowice, Ostrów, Sitowa - długość 

kanalizacji 17,234 km, 503 przyłącza, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 

2130 mieszkańców

4. Zlewnia Wola Załężna obejmująca wieś Wola Załężna- - długość kanalizacji 

6,692 km, 143 przyłącza, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 855 

mieszkańców. 



  

Planowany termin realizacji inwestycji wynosi 24 miesiące od daty 

podpisania umowy z tym, że: 

1. Budowa Zlewni Dzielna – 12 miesięcy od daty podpisania umowy;

2. Budowa Zlewni Bukowiec Opoczyński- 12 miesięcy od daty podpisania 

umowy

3. Budowa Zlewni Ogonowice – 24 miesiące od daty podpisania umowy

4. Budowa Zlewni Wola Załężna – 24 miesiące od podpisania umowy

, co oznacza, że rzeczowa realizacja projektu (budowa kanalizacji) 

zakończy się do dnia 06.06.2014 r. 
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