
 
Trwają prace budowlane 

 
„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej 
Białostockiej Sp. z o.o. informuje, iż trwają prace 
budowlane związane z realizacją projektu pn. 
„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej 
Białostockiej” dofinansowywanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 
2014-2020.  
W ramach Zadania I – Budowa oczyszczalni 
ścieków w Czarnej Białostockiej zostały wykonane 
w całości:  
 pompownia ścieków surowych, 
 studnia wody technologicznej, 
 studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych, 
 zbiorniki uśredniające ścieki dowożone. 

 

 
Jednocześnie:  
- wybudowano sieć kanalizacji między obiektowej, 
-  wybudowane zostały wszystkie budynki 
technologiczne, w których trwają prace  
instalacyjno – wykończeniowe.  
 

 
 
Wykonane zostały również reaktory biologiczne, w 
których montowane są urządzenia technologiczne.  
Stopień zawansowania prac dla Zadania I wynosi 
ponad 45%. 

 
 
W ramach Zadania II – Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Czarnej Białostockiej wybudowana 
została sieć kanalizacji sanitarnej w skład której 
wchodzi zarówno kanalizacja tłoczna jak i 
grawitacyjna, w tym przecisk/przejście pod torami.  
Stopień zawansowania prac dla Zadania II wynosi 
ponad 93%. 
Mimo często niesprzyjających warunków 
pogodowych wszystkie prace są prowadzone 
zgodnie z harmonogramami.  
 W ramach Zadania IV: System informacji 
przestrzennej GIS: 
- zdigitalizowano dokumenty  dotyczące sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, 
- wykonano podkłady elektroniczne dotyczące 
infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja), 
- trwają prace związane z stworzeniem modelu 
hydraulicznego sieci wodociągowej.  
W związku z możliwością rozszerzenia projektu o:  
Zadanie X – Wykonanie projektu budowlanego 
i budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 
w pasie drogowym na terenie gminy Czarna 
Białostocka, 
Zadanie XI - Wykonanie dokumentacji projektowej 
i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej,  
Zadanie XII: Wykonanie dokumentacji projektowej 
i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej. 
Zadanie XIII- Nadzór inwestorski nad zadaniem XI. 
Zadanie XIV- Nadzór inwestorski nad zadaniem XII. 
Zarząd Spółki wraz z Jednostką Realizującą Projekt  
pracuje nad złożeniem wniosku o dofinasowanie 
w/w zadań na ogólną kwotę: 1 260 276,45 zł. 

 Iwona Mocniak Prezes Zarządu. 
 
 


