
Uporządkowanie gospodarki

wodno-ściekowej
W Gminie Wadowice



Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
realizuje Projekt współfinansowany ze środków unijnych 
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice”.

Projekt obejmuje działania związane z ochroną wód i gospodarką 
ściekową w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. 

Jego realizacja przyczyni się do wdrożenia celów, priorytetów 
i zadań polityki ekologicznej państwa oraz pozwoli na 
prewencyjne działania w efekcie ograniczające infiltrację 
zanieczyszczeń ściekowych w głąb ziemi. 

Będzie to miało pozytywny wpływ na czystość wód w Skawie, 
Wiśle oraz docelowo w Morzu Bałtyckim.



Realizacja Zadań w ramach Projektu

Zadanie 1 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice 
rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny

Zadanie 2 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice 
rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna

Zadanie 3 Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon 
drogi na przysiółek Pniaki - tory kolejowe w Kleczy Dolnej) - I etap, 
część 2

Zadanie 4 Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I (Modernizacja krat 
wstępnych na dopływie do oczyszczalni ścieków)

Zadanie 5 Zakup pojazdu asenizacyjnego 

Zadanie 6 Działania informacyjno - promocyjne

Zadanie 7 Inżynier Kontraktu, pomoc techniczna



Prace budowlane obejmują:

1. Budowę 24,69 km kanalizacji sanitarnej na terenie 
Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej oraz Barwałdu Dolnego.

2. Budowę 1,45 km kanalizacji sanitarnej w Wadowicach.

3. Budowę 2,66 km wodociągu tranzytowego w miejscowości 
Klecza Dolna.



Realizacja tego zadania zwiększy dostęp do 
kanalizacji sanitarnej na terenie objętym projektem, 
co znacznie wpłynie na poprawę 
stanu środowiska przez zmniejszenie ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych do wód 
podziemnych i powierzchniowych.

Budowa 24,69 km kanalizacji sanitarnej na terenie 
Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej oraz Barwałdu Dolnego.



Budowa 24,69 km kanalizacji sanitarnej na terenie 
Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej oraz Barwałdu Dolnego.



Inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków 
z budynków mieszkalnych i usługowych 
zlokalizowanych w rejonie:

• ul. Gotowizna, 
• ul. Polna,
• ul. Błonie.  

Budowa 1,45 km kanalizacji sanitarnej w Wadowicach.



Budowa 1,45 km kanalizacji sanitarnej w Wadowicach.

Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej 
rozpoczęto 25 września 2018 r.



Realizacja działania przyczyni się do ograniczenia awarii, 
a tym samym strat wody oraz oszczędności wody 
i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz 
zapewnienia ciągłości dostaw wody. 

Jednocześnie budowa przedmiotowej magistrali umożliwi 
w dalszej perspektywie budowę sieci rozdzielczej i stworzy 
możliwość podłączenia się do sieci nowych mieszkańców 
Kleczy Dolnej Pniaki.

Budowa 2,66 km wodociągu tranzytowego 
w miejscowości Klecza Dolna.



Budowa 2,66 km wodociągu tranzytowego 
w miejscowości Klecza Dolna.



Planowana liczba nowych użytkowników 
sieci kanalizacyjnej ma wynieść 
3 351 mieszkańców.

Termin realizacji ostatniego ze wszystkich 
zadań został wyznaczony na 31.03.2021 r.
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