
W dniu 01.04.2015r. nastapiło przekazanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goldapi dla Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego PRESS S.A., 
ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki, placu budowy inwestycji pn.:

„Dostosowanie  stopnia  oczyszczania  ścieków do wymogów UE poprzez modernizację
oczyszczalni  w  Gołdapi” dofinansowanej  z Programu  Operacyjnego  Infrastruktura
i Środowisko  20007-2013,  w  ramach  działania  1.1  Gospodarka  wodno-ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt  obejmuje  modernizację  i  rozbudowę  oczyszczalni  ścieków  w  Gołdapi.
W ramach  modernizacji  wykorzystany  zostanie  wyłączony  z  eksploatacji  II  ciąg
technologiczny,  złożony  z  10  zbiorników.  Cztery  z  nich  będą  zaadaptowane  do  funkcji
reaktorów  SBR,  dwa  -  zbiorników  wstępnego  zagęszczania  osadu  nadmiernego,  trzy  -
stanowić będą zbiornik retencyjny ścieków surowych, jeden - zbiornik retencyjny rezerwowy.
Adaptacja  zbiorników  obejmie:  podwyższenie  zbiorników  ciągu  technolog.  o  ok.  1m,
uzupełnienie  ubytków  w  ścianach  istniejących  obiektów,  likwidację  skosów  i  lejów
osadowych, wykonanie płyty nad zbiornikiem osadu, zakup i montaż mieszadeł oraz systemu
napowietrzania,  wykonanie  przewodów  międzyobiektowych.  W  skład  wyposażenia
technologicznego  każdego  z  reaktorów  SBR  wchodzić  będą:  -2  mieszadła  hiperboidalne
o średnicy 2500mm, wyposażone w silniki o mocy 7,5 kW, -dmuchawa z silnikiem o mocy
18,5 kW z rusztem mocowanym do dna reaktora, rozprowadzającym sprężone powietrze pod
mieszadła,  -system  zasuw  napełniających  i  dekantacyjnych,  -pompa  osadu  nadmiernego,
-hydrostatyczne  czujniki  poziomu  oraz  sonda  tlenowa.  Dopiero  uzyskana  w  ten  sposób
wydajność  oczyszczalni  umożliwi  oczyszczanie  ścieków  do  wartości  wymaganych  dla
aglomeracji 10 000 – 99 999 RLM, tj. podwyższonego usuwania biogenów, zgodnie z art. 5.2.
Dyrektywy ściekowej.

Ponadto zostanie zainstalowana płuczka piasku w stacji mechanicznego oczyszczania
ścieków, nowy przepływomierz elektromagnetyczny ze studnią przepływomierza, automatyka
i sterowanie oraz 4 pompy dozujące PIX. Zrealizowana zostanie również częściowa wymiana
powierzchni  utwardzonych  wewnętrznych  zapewniających  prawidłową  komunikację
w procesie technologicznym oczyszczalni, rozbiórka istniejącego piaskownika i komory krat
oraz zagospodarowanie terenu.

Zakończenie robót budowanych planowane jest na 30.09.2015r., natomiast całkowite
zakończenie projektu – na 30.11.2015r.

Wartość całkowita projektu wynosi 6 038 493,30 zł, z czego wartość dofinansowania
z Funduszu Spójności wyniesie 2 414 881,84 zł.


