
Gospodarka ściekowa

na terenie aglomeracji

Zielona Góra

Etap IV



Beneficjentem Projektu są

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Wartość Projektu

całkowity koszt Projektu
70 679 612,96 PLN (z VAT),

koszt kwalifikowany Projektu
57 463 100,00 PLN,

dofinansowanie Projektu
ze środków Funduszu Spójności
36 632 726,25 PLN.



Zakres rzeczowy Projektu

budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 13,2 km,

budowa sieci wodociągowej – 13,5 km,

renowacja sieci kanalizacyjnej – 2,5 km,

rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji
Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów 
wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji.



Projekt obejmuje następujące zadania

Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji 
fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji.

Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie 
w Zielonej Górze.

Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze.

Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra.

Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze.
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Cel Projektu

eliminacja niedoborów w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej w aglomeracji Zielona Góra.



Efekty realizacji Projektu

przyłączenie do sieci kanalizacyjnej ok. 550 osób,

podłączenie do sieci wodociągowej ok. 600 osób,

renowacja sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, o długości ok. 2,5 km, 
zlokalizowana na terenie Miasta Zielona Góra,

długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej ok. 13,2 km,

długość wybudowanej sieci wodociągowej ok. 13,5 km,

wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej 
dla potrzeb oczyszczalni ścieków,

zaopatrzenie w wodę sołectwa Krępa oraz części sołectwa Łężyca.



Zakończenie realizacji Projektu

planowane zakończenie realizacji robót do 31.12.2021 r.



1. Budynek wielofunkcyjny wraz z instalacją 
termicznej hydrolizy oraz instalacją agregatów 
kogeneracyjnych.

2. Wydzielone zamknięte komory fermentacyjne.

3. Zbiornik biogazu wraz z układem uzdatniania 
i odsiarczania biogazu.

4. Zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego.

5. Zbiornik filtratu ze stacją chemicznego usuwania 
fosforów z filtratu oraz instalacją dozowania 
koagulantu.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra 
w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem 
biogazu oraz układem kogeneracji nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-01

Zadanie 1



Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra 
w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem 
biogazu oraz układem kogeneracji nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-01

Zadanie 1

Rozbudowa oczyszczalni ma celu modernizację przeróbki osadów ściekowych, 
w tym wytworzenie energii elektrycznej z biogazu otrzymanego w procesie 
fermentacji tych osadów.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Łężycy powstanie instalacja do fermentacji 
beztlenowej osadów z odzyskiem biogazu, nastąpi wykorzystanie go do 
produkcji energii przewidzianej do wykorzystania w dalszych procesach 
przeróbki osadów (ich suszenia i spalania).



Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra 
w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem 
biogazu oraz układem kogeneracji nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-01

Zadanie 1

Opis rozbudowy oczyszczalni ścieków

Instalacja fermentacji metanowej prowadzona będzie w zamkniętych komorach fermentacyjnych z ujęciem biogazu 
i zostanie poprzedzona termiczną hydrolizą osadu.
W ramach realizacji zadania zaprojektowano modernizację oraz budowę obiektów ciągu technologicznego osadowego:
• Modernizację istniejących obiektów: zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego, zbiornika grawitacyjnego osadu 

nadmiernego, komory zasuw, zbiorników osadu przefermentowanego nr 1 i 2;
• Budowę projektowanych obiektów: zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego, budynek wielofunkcyjny (w nim m.in. 

instalację termicznej hydrolizy osadów, instalację mechanicznego zgęszczania osadu nadmiernego, wymienniki ciepła, 
pompownię cyrkulacji osadu, pompownię osadu wstępnego, instalację agregatów kogeneracyjnych), wydzielone zamknięte 
komory fermentacyjne, układy ujęcia, uzdatniania i odsiarczania biogazu, zbiornik i pochodnię biogazu, zbiornik retencyjny 
filtratu ze stacją chemicznego usuwania fosforu z filtratu, przepompownię lokalną oraz sieci międzyobiektowe.

Zakończenia zadania planowane jest na IV kwartał 2021 r.



Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej 
dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-02

Zadanie 2



Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej 
dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-02

Zadanie 2

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej 
dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze.

Zakres zadania: 
W ramach zadania planuje się budowę zbiorczego systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej 
w sołectwie Zatonie o łącznej długości ok. 13,2 km obejmującego realizację:
• kanałów grawitacyjnych o łącznej długości ok. 8,5 km,
• rurociągów tłocznych o łącznej długości ok. 4,7 km, w tym: 
• rurociąg tłoczny tranzytowy z Zatonia do Drzonkowa ok. 2,3 km,
• rurociągi tłoczne w Zatoniu ok. 2,4 km,
• głównej przepompowni ścieków oraz pompowni sieciowych.



Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej 
dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-02

Zadanie 2

Ścieki przetłaczane będą z głównej przepompowni w Zatoniu do istniejącej przepompowni 
w Drzonkowie i dalej istniejącą siecią kanalizacyjną miasta Zielona Góra 
do oczyszczalni ścieków w Łężycy. 
Inwestycja realizowana na zasadzie: zaprojektuj i wybuduj.

Zakończenia zadania planowane jest na wrzesień 2019 r.



Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej 
dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-02

Zadanie 2

Projekt obejmuje przyłączenie do wybudowanej kanalizacji nieruchomości zlokalizowanych 
na terenie sołectwa Zatonie w następujących ulicach:

Zielonogórska, Kwiatowa, Księżnej Doroty, Lipowa, Jaśminowa, Dębowa, Leśna, Świerkowa, 
Strumykowa, Makowa, Parkowa, Świętojańska, Młyńska, w części Jęczmienna, Słoneczna, 
Pszczela, Kościelna, Chabrowa.



Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze
nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-03

Zadanie 3



Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze
nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-03

Zadanie 3

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci wodociągowej w sołectwie 
Krępa na terenie Miasta Zielona Góra.

Zakres budowanej sieci wynosi 8,4 km. Inwestycja zlokalizowana jest 
na terenie miasta Zielona Góra, w sołectwie Zawada w ulicach Kożuchowska, 
Szkolna, Papiernicza i w sołectwie Krępa. 



Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze
nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-03

Zadanie 3

Zakres zadania:  wybudowana zostanie sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami 
do granic posesji w sołectwie Krępa, nastąpi zasilanie sieci z istniejącej pompowni wody 
w Zawadzie oraz włączona zostanie nowa pompownia wody do istniejącej sieci rozdzielczej 
w sołectwie Zawada. Wybudowana sieć wodociągowa ma na celu poprawić warunki 
zaopatrzenia w wodę w Zawadzie oraz włączyć Krępę do rozdzielczej sieci wodociągowej.

Zakończenia zadania planowane jest na listopad 2019 r.





Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra 
nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-04

Zadanie 4



Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra 
nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-04

Zadanie 4

Wykonana zostanie bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej 
i ogólnospławnej, o łącznej długości ok. 2,5 km, zlokalizowanej na terenie 
Miasta Zielona Góra. 
Renowacja obejmuje odcinek trasy Północnej: 
od ronda na skrzyżowaniu ulic Sulechowska/Trasa Północna 
do ul. Dekoracyjnej.



Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra 
nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-04

Zadanie 4

Inwestycja spowoduje zniwelowanie negatywnych skutków wynikających 
ze złego stanu technicznego kanalizacji.

Zakończenia zadania planowane jest na II kwartał 2020 r.



Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze 
nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-05

Zadanie 5



Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze 
nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-05

Zadanie 5

Przedmiotem Zadania jest wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej 
o nowe rurociągi  w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze. 
Zakres budowanej sieci: 5,1 km.



Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze 
nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-05

Zadanie 5

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Zielona Góra, sołectwo Łężyca 
– w ulicy Odrzańskiej oraz na terenie przyległych ulic: Różanej, Makowej, Konwaliowej, 
Irysowej, Maciejkowej, Murarskiej, Morwowej, Aroniowej, Borówkowej, Jagodowej, 
Poziomkowej, Malinowej, Agrestowej, Dolnej i (dz.308/1 obręb 59).

Termin wykonania zadania: kwiecień 2018.





Kontakt

"Zielonogórskie Wodociągi 
i Kanalizacja" Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra
ul. Zjednoczenia 110A

REGON: 978093091

NIP: 1040000159

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy KRS,
wpis pod numerem KRS: 0000211506

Kontakt

Tel. (centrala): 68 4519 300 do 302

Fax: 68 4519 340

Adres strony WWW: www.zwik.zgora.pl

Adres e-mail: poczta@zwik.zgora.pl


