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Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu

Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzie-
niu” został zrealizowany  przez Gminę Dobrodzień w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013, Oś Priorytetowa 4 – Ochrona Środowiska, Działanie 4.1 
– Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami. Projekt nr 
WND-RPOP.04.01.00-16-004/08. 

Główny cel projektu - poprawa jakości środowiska naturalnego gminy 
Dobrodzień poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
oraz ochronę zbiorników wodnych. Wynikiem realizacji projektu będzie 
poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki 
życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla roz-
woju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania 
środowiska. Ilość ścieków dopływających do istniejącej w Dobrodzie-
niu oczyszczalni ścieków zapewni odpowiednią sytuację ekonomiczną 
oczyszczalni oraz pozwoli na właściwą pracę poprzez jej dociążenie. 

W/w projekt objął swoim zakresem ulice: Wojska Polskiego, Szemro-
wicka, Powstańców Śl. i  Kolejowa. Efektem jest likwidacja zagrodo-
wych przepływowych zbiorników na ścieki i odprowadzenie ścieków 
sanitarnych systemem kanałów grawitacyjnych i przepompowni do 
istniejącej oczyszczalni w Dobrodzieniu. W przeważającej części jest to 
układ grawitacyjny, jedynie dla części ulicy Szemrowickiej w związku z 
niekorzystnym układem wysokościowym, zastosowano system kanali-
zacji grawitacyjno-pompowej z pompownią sieciową. 
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W ramach projektu wykonano:

1 Kanalizacja sanitarna: ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka
• Przepompownia P1 na ul. Szemrowickiej
• Rurociąg tłoczny 633,5 m
• Rurociąg grawitacyjny 1.779,5 m

2 Kanalizacja deszczowa na ul. Wojska Polskiego
• Kolektor grawitacyjny 913 m
• Przykanaliki 473 m

3 Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych: 
ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka

4 Odtworzenie nawierzchni chodnika na ul. Wojska Polskiego

5 Kanalizacja sanitarna: ul. Powstańców, Kolejowa
• Kolektor grawitacyjny 1.157,5 m

6 Kanalizacja deszczowa na ul. Powstańców
• Kolektor grawitacyjny 833 m
• Przykanaliki 231,5 m
• Likwidacja istniejącego kolektora

7 Odtworzenie nawierzchni i chodników po robotach kanalizacyjnych 
ul. Powstańców Śl.

Całkowita wartość projektu wyniosła 4 780 930,52 PLN, 
wartość dofi nansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 2 679.557,82 PLN 
zgodnie z zawartą umową RPOP.04.01.00-16.004/08-00. 
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