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Obecna oczyszczalnia ścieków w  An-
drychowie ma już ponad 20 lat, otwar-
to ją 18 listopada 1992 roku. Szybko 
rozwijająca się technologia w  zakresie 
oczyszczania ścieków spowodowała, że 
obiekt jest dziś już przestarzały, choć 
nadal spełnia nawet unijne standardy. 
Problem polega jednak na jego energo-
chłonności i  zużyciu, który powoduje 
konieczność ciągłych, dość kosztow-
nych remontów. Dlatego potrzebna 
jest kapitalna przebudowa oczyszczal-
ni.
Jak mówi Jan Mrzygłód, prezes Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji w Andry-
chowie, będzie to w  praktyce budowa 
nowego obiektu. Można powiedzieć, że 
po starym zostaną tylko fundamenty. 
Wyłoniona w  przetargu firma ma wy-
konać wszystko od podstaw według za-
sady „zaprojektuj i zbuduj”.
Przebudowa oczyszczalni jest częścią 
większego zadania: „Budowy i Moder-
nizacji Systemu Gospodarki Wodno-
-Ściekowej w  Gminie Andrychów”. To 
ogromny projekt kanalizacji całego 

miasta i  wszystkich sołectw, wynika-
jący z  unijnych uwarunkowań. Mówią 
one, że wszystkie gminy w Polsce mu-
szą zostać skanalizowane w  95 proc. 
do końca 2015 roku. W  Andrychowie 
prace takie trwają już drugi rok i  jak 
zapewnia prezes Mrzygłód, będą ukoń-
czone na czas.
Gmina dostała też dużą dotację do tej 
inwestycji – 43 miliony złotych. Całość 
będzie kosztować 78 milionów. W  ra-
mach tych robót powstanie 86 km sieci 
i 1100 przyłączy do posesji.
- W ogólnej sumie kosztów na oczysz-
czalnię, czyli 29 mln 455 tys. zł, 20 mln 
355 tys. to dotacja z Funduszu Spójno-
ści Unii Europejskiej – mówi Jan Mrzy-
głód.
Nowa oczyszczalnia będzie potrzebo-
wać o  jedną trzecią mniej energii niż 
obecna, a  poza tym przez kilka, albo 
i kilkanaście lat nie będzie trzeba łożyć 
dużych sum na remonty, tak jak to jest 
teraz.
Z  nowej oczyszczalni, oprócz Andry-
chowa, będą korzystać takie miejsco-

wości, jak Brzezinka, Inwałd, Roczyny, 
Rzyki, Sułkowice Łęg, Sułkowice Bolę-
cina, Targanice i Zagórnik. Planowane 
jest też przyjęcie części ścieków komu-
nalnych z Wieprza.

- Zastosowanie wydajniej-
szej i  mniej energochłon-
nej technologii oczyszcza-
nia ścieków, spowoduje 
dalszą poprawę parame-
trów ścieków oczyszczo-
nych, odprowadzanych 
do Wieprzówki, która ma 
pierwszą klasę czystości – 
mówi prezes Mrzygłód. 
W  obecnej chwili trwają 
przygotowania do budo-
wy. Do września gotowy 
będzie projekt i uzyskane 
zostaną wszelkie pozwo-
lenia na budowę. Jesie-
nią wykonawca rozpocz-
nie prace, a  pod koniec 
przyszłego roku Andry-
chów będzie miał zupeł-
nie nową oczyszczalnię.
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To będzie zupełnie nowa oczyszczalnia
Blisko 30 milionów złotych będzie kosztować przebudowa andrychowskiej oczyszczalni ścieków. W kwietniu 
wyłoniono wykonawcę, została nim firma EKOLOG Spółka z o.o. z Piły. Pod koniec maja wykonawca zapre-
zentował koncepcję przebudowy. Oczyszczalnia będzie gotowa pod koniec 2014 roku. Dwie trzecie kosztów jej 
budowy pokrywa Unia.
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