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PRAWIE 49 KM SIECI WODOCIAGOWEJ I SANITARNEJ W TARCZYNIE 
 
Dziś wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz przedstawiciele gminy Tarczyn – burmistrz Barbara 
Galicz oraz zastępca skarbnika gminy Małgorzata Olak podpisali umowę na dofinansowanie 
ukończonego już projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Całkowity koszt 
inwestycji  to ponad 11,5 mln zł, z czego prawie 3,8 mln zł pochodzi z unijnego budżetu. 
 
- Cieszę się, z tej zakończonej inwestycji. Poprzez jej zrealizowanie mieszkańcy mogą śmiało powiedzieć, 
że poprawił się komfort ich codziennego życia. W naszej gminie jest jeszcze wiele do zrobienia m.in.:  
kolejny etap kanalizacji czy też rozwój oświaty poprzez rozbudowę placówek szkolnych usytuowanych na 
terenie gminy Tarczyn – powiedziała Barbara Galicz, burmistrz Tarczyna.  
 
 
Wygoda dla mieszkańców  
 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej to jedna zważniejszych inwestycji zrealizowanych w 
gminie. Powstało 46 km sieci wodociągowej i ok. 2,7 km sieci kanalizacyjnej. W wyniku tego aż 80 proc. 
mieszkańców obszarów wiejskich zostało objętych tym projektem.  
 
Z nowopowstałej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej korzystają mieszkańcy miejscowości: Janówek                        
i Tarczyn (budowa kanalizacji sanitarnej), Pawłowice, Racibory, 
Nowe Racibory, Kawęczyn, Wólka Jeżewska, Jeżewice, Many, 
Werdun, Bystrzanów, Borowiec, Suchodół, Suchostruga (budowa 
wodociągu).  
 
Nowa stacja uzdatniania wody powstała w Wólce Jeżewskiej, zaś 
zmodernizowana – usytuowana jest w miejscowości  Pawłowice.  
 
Ta inwestycja to przede wszystkim nowoczesne technologie                         
w gospodarce wodno-ściekowej. To stacja uzdatniania wody, która 
pracuje w pełni automatycznie, przydomowe przepompownie oraz 
urządzenia posiadające certyfikaty jakości. Dzięki wszystkim 
udogodnieniom w gminie poprawi się jakość wody pitnej oraz ureguluje się jej ciśnienie. 
 
 
Tytuł projektu:Kompleksowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rozbudową Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Pawłowice i budową nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka 
Jeżewska, gmina Tarczyn 
Beneficjent: Gmina Tarczyn 
Całkowita wartość projektu: 11 566 199,68 zł 
Kwota dofinansowania: 3 798 239,32 zł  
Działanie:4.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
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e-mail: rzecznik@mazovia.pl 
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