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PROJEKT  

„POPRAWA GOSPODARKI WODNO – 

ŚCIEKOWEJ MIASTA SOCHACZEW – 

ETAP I” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Decyzja o realizacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. Projektu 
„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew - Etap I” została przyjęta 
Uchwałą Rady Miejskiej  w Sochaczewie nr XXVII/279/08 z dnia 20.05.2008r.  
 

Cele realizacji Projektu: 
• polepszenie jakości życia społeczności lokalnej; 
• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Sochaczewa;  
• likwidacja istniejących niedoborów w zakresie systemu kanalizacji sanitarnej;  
• osiąganie właściwych parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z prawem 

polskim i UE; 
• ograniczenie liczby zbiorników bezodpływowych. 
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Główne założenia Projektu:  

 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - zwiększenie dostępu mieszkańców do 
sieci kanalizacji sanitarnej o dodatkowych 11 138 mieszkańców aglomeracji 
Sochaczew 

  zwiększenie długości sieci kanalizacji sanitarnej; budowa 91,37 km sieci oraz 
modernizacja sieci na odcinku o długości 3,45 km (wybudowano 37 pompowni  oraz  
7 tłoczni) 

 zmodernizowanie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia 69. 

 

 

W dniu 26.03.2010r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. podpisała 
umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Podpisano cztery aneksy do w/w Umowy. Zgodnie z Umową o 
dofinansowanie kwalifikowalność wydatków rozpoczęła się 01.01.2007r. a zakończyła 
30.09.2013r.  

 

Wartość brutto Projektu wynosi:    105 567 818,91 zł 
Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi:   59 306 578,39 zł 
 

 
 
 
Źródła finansowania Projektu: 
 

Dofinansowanie: 50 410 591,52 zł 
Środki własne: 55 157 227,39 zł w tym 22.100.000,00 zł obligacje. 

 

 
 
W ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew - Etap I” 
zrealizowano 6 kontraktów na roboty budowlane oraz 5 kontraktów na usługi. 

Kontrakty na roboty budowlane:  

Kontrakt 1  Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia 

Kontrakt 2  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo 

Kontrakt 2a  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Gawłowskiej  od ul Batalionów 
Chłopskich do granicy z gminą Sochaczew  

Kontrakt 3  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko – część północna i 
Chodaków       

Kontrakt 3a  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - odcinek: Oczyszczalnia - ul. Parkowa                                                                                                      
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Kontrakt 4  Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Centrum 

 

Roboty budowlane rozpoczęto 27.04.2009r. a zakończono 30.04.2013r. 

Kontrakty usługowe:  

Kontrakt 5  Inżynier Kontraktu, w tym wydzielony osobno Inżynier Kontraktu dla  
  kontraktu 2a; 3a; 1;  4; 2,3. 

Kontrakt 6  Pomoc techniczna – działania informujące i promujące    

Kontrakt 7  Pomoc techniczna – zarządzanie    

Kontrakt 8  Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Sochaczewie I – dzielnica Chodaków i pn. część 
Wypaleniska  

Kontrakt 9  Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Sochaczewie –dzielnica Rozlazłów i Karwowo   

 

20 maja 2011 roku podpisana została decyzja Komisji Europejskiej dotycząca 

dofinansowania Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - Etap I”, 
stanowiącego część programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla pomocy z 
Funduszu Spójności. 


