
Tytu³ projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. 

Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja 

gminnej oczyszczalni œcieków

Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007-2013, dzia³anie 4.1 – Infrastruktura ochrony œrodowiska W 

ramach projektu powstaje ponad 30 km sieci kanalizacyjnej, co rozwi¹¿e 

problem   zrzutu nieczystoœci p³ynnych kolejnym 3000 mieszkañców z 

terenu gminy Zaleszany. Ze wzglêdu na znaczny wzrost liczby 

u¿ytkowników sieci kanalizacyjnej dwukrotnie zwiêkszone zostan¹ moce 

przerobowe oczyszczalni œcieków w Kêpiu Zaleszañskim poprzez 

dobudowanie drugiego reaktora SBR. Projekt przewiduje równie¿ 

modernizacjê oczyszczalni, co wp³ynie pozytywnie na jakoœæ œcieków 

oczyszczonych.

TEN PROJEKT UZYSKA£ NAJWY¯SZ¥ LICZBÊ PUNKTÓW I 
UPLASOWA£ SIÊ NA PIERWSZYM MIEJSCU LISTY 

RANKINGOWEJ RPO WP!!!

Wspó³finansowana ze œrodków unijnych inwestycja wprawia w zadowolenie nie tylko 
przysz³ych u¿ytkowników sieci kanalizacyjnej



Prace wykonywane s¹ fachowo przy 

u¿yciu specjalistycznego sprzêtu, jak 

widoczny powy¿ej monta¿ ruroci¹gu 

grawitacyjnego w miejscowoœci Turbia

U¿ycie lekkiego sprzêtu umo¿liwia 

pracê w zagêszczonych pilchowskich 

ogródkach

Przebieg kanalizacji obok 

nowopowsta³ego osiedla domków 

jednorodzinnych

Wejœcie kolektora ciœnieniowego 

biegn¹cego od Pilchowa i Agatówki na 

teren Turbi.

Nie zawsze prace przebiegaj¹ ³atwo i 
Teren przy Remizie OSP w Pilchowie 

przyjemnie, w wielu miejscach 
zosta³ przeznaczony na bazê oraz sk³ad 

niezbêdne jest wczeœniejsze 
materia³ów budowlanych

odwodnienie terenu przy pomocy 

systemu ods¹czaj¹cego



Studnie rewizyjne na zrealizowanym 

odcinku sieci grawitacyjnej w 

miejscowoœci Turbia

Przebudowa budynku technicznego 

oczyszczalni œcieków w Kêpiu 

Zaleszañskim, umo¿liwiaj¹ca 

odseparowanie stacji dmuchaw od 

nowopowstaj¹cej stacji odwadniania 

osadu na bazie prasy taœmowej

Maj¹c na uwadze ochronê œrodowiska 

przed emisjami odoru, modernizacji 

podlega równie¿ pompownia dosy³owa, 

która zaopatrzona zostanie w system 

napowietrzaj¹cy oraz dezodoryzator

Jedna z tablic informacyjnych 

usytuowana na wlocie drogi krajowej nr 

77 do Agatówki

Ze wzglêdu na oko³o dwukrotny wzrost 
Dostawa nowego sprzêtu zakupionego liczby u¿ytkowników sieci 

w ramach projektukanalizacyjnej na terenie gminy 

Zaleszany niezbêdna jest rozbudowa 

oczyszczalni œcieków o kolejny reaktor 

SBR.
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