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BIULETYN nr XI/08/2011 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach realizuje Projekt pn.: 

„Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I”. 

 

Zaawansowanie prac na dzień 31.08.2011 roku przedstawia się następująco: 

 

Kontrakt W1 „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście Kęty” 

Kontrakt W1.1- Realizacja kontraktu przebiega zgodnie z harmonogramem. Do chwili 

obecnej położono ok. 5 km sieci kanalizacji sanitarnej. 

Kontrakt W1.2- Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej(ok.2,3km) oraz przeprowadzono 

próby szczelności. Do zakończenia zadania niezbędne jest wykonanie odtworzenia 

nawierzchni dróg, które zostanie wykonane w późniejszym czasie. 

Kontrakt W2 „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty” 

Zadanie W2.1 - Ogłoszenie przetargu na to zadanie wyznaczono na koniec września 2011r. 

Zadanie W2.2 – Wykonawca- firma Strabag rozpoczęła prace modernizacyjne ciągów 

kanalizacyjnych przy ul. Słowackiego i "wzdłuż torów". Roboty zaczęto  od czyszczenia oraz 

monitoringu kanalizacji.  

Zadanie W2.3 - W dniu 16.08.2011 ruszyły prace budowlane na ul. Wszystkich Świętych. 

Według harmonogramu, realizacje robót na tej ulicy zaplanowano na miesiące sierpień i 

wrzesień 2011r. 

Kontrakt W3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany  

            i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach” 

Do chwili obecnej położono już ponad 10km kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja wykonywana 

jest metodą przewiertu sterowanego. Ogrodzono także teren gdzie powstanie oczyszczalnia 

ścieków  w Łękach. Rozpoczęły się roboty związane z budową drogi dojazdowej do 

oczyszczalni.  Na terenie oczyszczalni zabito larseny przygotowując ścianki szczelne pod 

wykopy reaktorów biologicznych oraz budynku technicznego. 

Kontrakt W4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec” 

Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dla tego 

zadania planowane jest na 2012 rok, natomiast  jego realizacja na  2013 rok. 

            Kontrakt W5 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach – budowa zbiornika       

uśredniającego, dostawa i montaż urządzeń oraz remont obiektów” 

Położono kabel zasilający pod zbiornik wyrównawczy. Wykonywany jest szalunek  

i zbrojenie zbiornika wyrównawczego. 

 

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 55 mln zł netto, w tym 

maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 43 mln zł.  

 

Więcej informacji na www.jrp.mzwik-kety.com.pl 


