Informacja prasowa MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z dnia 1 lipca 2016 r.
dotycząca Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”

Kontynuujemy działania
na rzecz modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej
Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” jest kontynuacją
procesu modernizacji i porządkowania stanu gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji:
Warszawa, Pruszków i Serock. Zadania planowane do realizacji w ramach Fazy V mają
charakter komplementarny w stosunku do działań zrealizowanych od 2004 roku w ramach
Faz I – IV Projektu .
29 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Zaopatrzenie w wodę
i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” nr POIS.02.03.00-00-0027/16-00 w ramach działania
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
Zakres inwestycji realizowanych w ramach Projektu odpowiada założeniom przyjętej przez
Warszawę Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku oraz Polityki rozwoju
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do roku 2025 i wypełnia zobowiązania
wynikające z Traktatu Akcesyjnego, które zostały ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (KPOŚK), stanowiącym podstawowy instrument wdrażania postanowień Dyrektywy
91/271/EWG.
Zakres rzeczowy Fazy V Projektu obejmuje zadania inwestycyjne w obszarze sześciu działań
tematycznych:
•
•
•
•

•
•

Działanie I - rozbudowa kanalizacji ściekowej, łącznie ok. 40 km;
Działanie II - system kanalizacji – modernizacja sieci o łącznej długości ok. 25 km,
modernizacja pompowni;
Działanie III - system wodociągowy - budowa i modernizacja sieci, pompowni i stacji
uzdatniania wody;
Działanie IV – Centralny system sterowania siecią kanalizacyjną - budowa systemu
zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa zbiornika retencyjnego na
terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”;
Działanie V - rozbudowa systemu GIS oraz modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Działanie VI - pomoc techniczna oraz zakup środków trwałych.
Ciąg dalszy na następnej stronie

Realizacja Projektu umożliwi:
•
•
•

podłączenie do sieci kanalizacyjnej 13 214 mieszkańców;
podłączenie do sieci wodociągowej 4 270 mieszkańców;
redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery w wyniku produkcji energii ze źródeł
odnawialnych.

Ponadto budowa zbiornika retencyjnego ścieków na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka” oraz
wykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu sterowania siecią – RTC (Real Time Control)
umożliwią:
•
•
•
•
•

rozbudowę sieci kanalizacji miejskiej na terenie aglomeracji Warszawa i podłączenie do sieci
nowych użytkowników,
ograniczenie ilości zrzutów burzowych bezpośrednio do rzeki Wisły – dostosowanie do zmian
klimatycznych, wskutek których rośnie intensywność deszczy nawalnych, co przeciąża system
kanalizacji miejskiej,
wyrównanie dopływu do oczyszczalni ścieków "Czajka", obecnie przeciążanej w czasie
deszczy nawalnych, zmniejszenie ryzyka straty (porwania) osadu czynnego z reaktorów
biologicznych,
zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni - retencjonowanie dopływu do oczyszczalni
w zbiorniku przed oczyszczalnią w przypadku awarii zasilania czy dopływu ścieków
toksycznych (inhibitorów reakcji oczyszczania ścieków) oraz
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Łącznie zakres przedsięwzięcia obejmuje 108 zadań, w tym:
69 zadań na roboty budowlano-montażowe,
17 zadań dotyczących rozbudowy systemu GIS oraz modeli sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej,
21 zdań na usługi inżyniera kontraktu, promocji i pomocy technicznej,
1 zadanie związane z zakupem sprzętu laboratoryjnego.
Koszt całkowity Projektu wynosi 850 000 000,00 zł, koszty kwalifikowane zostały określone
na poziomie 849 995 000,00 zł.
Na podstawie zawartej umowy Projekt uzyskał dofinansowanie wysokości 541 871 812,50 zł,
co stanowi 63,75% kosztów kwalifikowanych Projektu.
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