
   

Gmina Kuźnica rozpoczyna rozbudowę 

oczyszczalni ścieków 

Projekt „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w 

Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na obszarze 

transgranicznym” jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy 

Transgranicznej PL-BY-UA. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2,1 mln EUR, zaś 

wartość wsparcia to blisko 1,9 mln EUR. 

Wójt Gminy Kuźnica 06.08.2020r. podpisał z firmą DALBA Sp. z o.o. umowę na 

realizację komponentu inwestycyjnego międzynarodowego projektu realizowanego wspólnie z 

białoruskim partnerem – Rejonem Berezowskim. DALBA Sp. z o.o. w ciągu najbliższych 14 

miesięcy dokona rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni w miejscowości Kuźnica za 

kwotę 7,2 mln zł. Dzięki inwestycji poprawie ulegnie atrakcyjność obszarów gminy nie tylko z 

punktu widzenia mieszkańców, ale i turystów. Równoległa modernizacja oczyszczalni ścieków 

u białoruskiego partnera (Bereza zawarła umowę z wykonawcą 15 lipca 2020r.) pozwoli na 

lepszą ochronę rzek Łosośna i Jasielda. 

W realizowanym projekcie równie istotne są działania zmierzające do podniesienia 

świadomości ekologicznej lokalnych społeczności: mieszkańców, władz, przedsiębiorców i 

rolników, a także wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Kuźnica i Rejonem 

Berezowskim poprzez wspólne przygotowanie i realizację projektu, a także transfer wiedzy i 

dobrych praktyk. 

Równolegle z modernizacjami oczyszczalni w obu lokalizacjach prowadzone będą  

kampanie informacyjno-promocyjne, edukacyjne oraz wymiana doświadczeń między 

partnerami. Współpraca pozwoli ograniczyć skalę problemów środowiskowych występujących 

w bliskim otoczeniu. Inwestycje zapewnią spełnienie wymogów czystości ścieków 

odprowadzanych do wód oraz zredukują ryzyko awarii ekologicznych.  

Czystsze środowisko to także poprawa atrakcyjności turystycznej, która ma kluczowe 

znaczenie dla budowy potencjału turystycznego na granicy państw, co w efekcie przyczyni się 

do intensywniejszego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.  

Elementem scalającym działania inwestycyjne i miękkie będzie kampania „Myśl Eco, 

Działaj Eco” w ramach której przewidziano m.in.: 

• dwujęzyczne publikacje dotyczącej ochrony dziedzictwa naturalnego, 

• konferencje otwierające i zamykające projekt, 

• konkurs fotograficzny dla mieszkańców o tematyce promocji ekologii, 

• warsztaty „design thinking” dotyczące ekologii, 

• działania promocyjne. 

W najbliższych dniach ruszają prace. Na bieżąco będziemy informować o postępach w 

projekcie. 


