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31 grudnia 2010 roku zakończona została realizacja budowy kanalizacji 
sanitarnej w Mircu wykonywanej w ramach II etapu Kontraktu. 

Pierwsza część realizowana przez firmę SKANSKA S.A. obejmowała 
wybudowanie i oddanie do użytku blisko 40 kilometrów nowej sieci 

kanalizacyjnej oraz 16 przepompowni ścieków.
Za realizację drugiej części odpowiedzialna była firma EIFFAGE 

BUDOWNICTWO MITEX S.A., która wybudowała sieć kanalizacyjną o 
długości 25 kilometrów oraz 6 pompowni.
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Trwają prace przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni 
ścieków. Wybudowane zostały nowe piaskowniki pionowe, 

wymianie uległy wszystkie pompy oraz rurociągi w 
pompowni ścieków surowych. Zmodernizowane zostały 

osadniki wtórne. Powstała nowa stacja dmuchaw II°.
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Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w 
Starachowicach otrzymało decyzję Komisji 

Europejskiej nr K(2011)1903 zmieniającą 
decyzję K(2004)5309.

Komisja Europejska przychylając się do 
wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach z 
dnia 18 października 2010 roku wydłużyła 

okres kwalifikowalności wydatków w 
ramach Projektu oraz przyjęła nową datę 
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tj. ulewnych opadów deszczu, które 

spowodowały podtopienia na terenie, na 
którym realizowany jest Projekt. 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 
wydatki dotyczące Projektu są 

kwalifikowane do dnia 30 czerwca 2011 roku.
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12 maja bieżącego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w 
Starachowicach uzyskało pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.
W tym dniu zakończona została również realizacja kontraktu.

Prace przy rozbudowie i modernizacji starachowickiej oczyszczalni ścieków trwały 
od 30 czerwca 2008 roku . Wtedy to został podpisany kontrakt z wyłonionym w drodze 
przetargu Wykonawcą - liderem Konsorcjum HYDROBUDOWA  POLSKA  S.A. 
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przepisami  polskimi  oraz   Unii 
Europejskiej. 
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Realizacja inwestycji ma na celu ochronę środowiska poprzez właściwą gospodarkę 
ściekami, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców, oraz stworzenie warunków do 
dalszego rozwoju gospodarczego Starachowic oraz gmin Mirzec i Wąchock. 
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Przedsięwzięcie   obejmowało   modernizację  oczyszczalni   ścieków  w 
Starachowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice oraz  
gminach Mirzec i Wąchock, modernizację ujęcia wody w Trębowcu wraz ze stacją 
uzdatniania wody  oraz  pompowni  Majówka,  budowę  magistrali  wodociągowej   
SUW Trębowiec – SW Majówka.
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Dobiegła końca realizacja Projektu „Wodociągi, 
Kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach”. 
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011)1903 z 
dnia 17 marca 2011 roku wydatki dotyczące Projektu   są
kwalifikowane do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Dobiegła końca realizacja Projektu „Wodociągi, 
Kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach”. 
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011)1903 z 
dnia 17 marca 2011 roku wydatki dotyczące Projektu   są
kwalifikowane do dnia 30 czerwca 2011 roku.

SUW Trębowiec – SW Majówka.
Głównym  założeniem  Projektu  było  niwelowanie  niedoborów   jakościowych  i 
ilościowych systemu wodociągowego i ściekowego oraz  osiągnięcie  standardów 
europejskich w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja  tak  ogromnego  zakresu  prac Projektu nie byłaby  możliwa 
bez pomocy Unii Europejskiej. Dzięki środkom otrzymanym z Funduszu Spójności 
mieliśmy  możliwość  na  szybką    realizację  tej,    tak ważnej    dla   mieszkańców 
Starachowic  i  gmin  Mirzec  i  Wąchock  inwestycji  oraz  osiągnięcie standardów 
europejskich  w  zakresie  ochrony  środowiska  a  poprzez  to  wyrównanie  różnic 
między Polską a innymi, bardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej.
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