
 

Gmina Kuźnica Liderem Projektu. Nowa 

oczyszczalnia ścieków do końca 2021 roku. 

 

„Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w 

Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na 

obszarze transgranicznym” to dwustronny projekt realizowany przez 

partnerów z Polski i Białorusi, w którym liderem jest Gmina Kuźnica.  

W dniu 16 marca 2020 r. ogłoszony został przetarg na realizację głównego celu projektu,  tj. gruntowną 

modernizację oczyszczalni ścieków w Gminie Kuźnica. Docelowo działanie wpłynie na podniesienie 

atrakcyjności obszarów dla mieszkańców i turystów oraz przyczyni się do rozwoju społeczno- 

gospodarczego. 

Przedsięwzięcie jest unikatowe w skali europejskiej. Obejmuje współpracę transgraniczną pomiędzy 

partnerami. Po stronie Polskiej jest to Gmina Kuźnica,  po stronie Białorusi: Komitet Wykonawczy 

Rejonu Berezowskiego oraz Państwowe Unitarne Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Usługi komunalne 

gospodarki mieszkaniowej w Berezie. Główny ciężar projektu oraz inicjatywa znajduje się po stronie 

Lidera projektu, którym jest Gmina Kuźnica. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 087 937,88 Euro, w tym wartość pozyskanego wsparcia to aż 

1 879 144,09 Euro. Projekt jest spójny z celami Priorytetu 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa 

naturalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA.  

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 1 stycznia 2020 roku i składa się z części inwestycyjnej i 

nieinwestycyjnej (miękkiej). Pierwszy z elementów to modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuźnicy 

oraz Berezie. Działania miękkie pozostają w bezpośrednim związku z komponentem infrastrukturalnym 

i stanowią wartość dodaną projektu. Ich celem jest podniesienie świadomości ekologicznej lokalnych 

społeczności: mieszkańców, władz, przedsiębiorców i rolników oraz wzmocnienie współpracy 

transgranicznej pomiędzy Partnerami poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy. Elementem 

scalającym działania inwestycyjne i miękkie jest kampania „Myśl Eco, działaj Eco”.  

W ramach działań miękkich realizowane będą następujące zadania: wspólne przygotowanie 

dwujęzycznej publikacji dotyczącej ochrony dziedzictwa naturalnego, organizacja konferencji 

otwierającej i konferencji zamykającej projekt, aranżacja i uczestnictwo w wizytach studyjnych, 

przeprowadzenie konkursu fotograficznego dla mieszkańców promującego ekologię, organizacja 

warsztatów z design thinking dotyczących ekologii oraz dodatkowe działania promocyjne. 

 


