
W  dniu  31.05.2015r.  nastąpiło  zakończenie  prac  budowlanych  realizowanych przez
Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  –  Handlowe  MELIOREX  Sp.  z  o.  o.  ul.  Kolejowa  12,  
16-420  Raczki  dla  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i Kanalizacji  Sp.  z  o.o. z  siedzibą 
w Gołdapi w ramach inwestycji pn.:

„Porządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Gołdap.”

W ramach projektu ogółem wybudowano 6 160,00 metrów sieci wodociągowej oraz  
 1 900,00 metrów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie Gminy Gołdap.

Wybudowano:
- sieć wodociągową Gołdap – Rostek o długości: 745,60 m
- sieć wodociągową Rostek – Wronki o długości: 5414,40 m
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we Wronkach Wielkich o długości: 223,82 m
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwiema przepompowniami

ścieków w Grabowie o długości: 1680,00 m.
Aglomerację Gołdap tworzą następujące miejscowości z terenu gminy: Gołdap, Jabramowo,
Kośmidry,  Niedrzwica,  Rostek,  Wronki,  Grabowo,  Kozaki,  Botkuny,  Jurkiszki,  Kolniszki,
Galwiecie  oraz  Marcinowo.  Aglomeracja  Gołdap  została  wyznaczona  Uchwałą  Sejmiku
Województwa  Warmińsko  -  Mazurskiego  Nr  III/50/14  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  
w  sprawie  wyznaczenia  aglomeracji  Gołdap  oraz  likwidacji  dotychczasowej  aglomeracji
Gołdap.

Na terenie aglomeracji Gołdap występuje sieć kanalizacji  sanitarnej grawitacyjno –
pompowej. W istniejącym systemie funkcjonują kanały grawitacyjne wykonane głównie z rur
PCV, rurociągi tłoczne z rur PE, sieciowe przepompownie ścieków.  Ścieki z istniejącego
systemu kanalizacyjnego są oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Gołdapi.

Po  realizacji  projektu  część  mieszkańców  miejscowości  Grabowo  oraz  Wronki
Wielkie,  którzy  nie  posiadali  kanalizacji,  zyskali  sieć  kanalizacyjną.  Dotychczas  ścieki
odprowadzane były do szamb lokalnych, z których były wywożone wozami asenizacyjnymi
do oczyszczalni ścieków w Gołdapi. 

Na terenie aglomeracji Gołdap istnieje sieć wodociągowa rozgałęźna z rur PVC i PE.
Budowa wodociągu Rostek  –  Gołdap poprawiła  jakość  zaopatrzenia  w wodę,  osiągnięcie
wymaganego  ciśnienia  w  hydrantach  i  poprawę  wymogów  przeciwpożarowych  
w południowej  części  Gołdapi.  Na terenie  objętym projektem na trasie  Rostek  –  Wronki
istniała sieć wodociągowa, jednak była ona w bardzo złym stanie technicznym, była awaryjna
oraz  nie  spełniała  wymagań  przeciwpożarowych.  Po  wybudowaniu  nowego  wodociągu
Rostek – Wronki, stary wodociąg został wyłączony z eksploatacji. Została poprawiona jakość
porzesyłu wody do przepompowni we Wronkach. Mieszkańcy miejscowości Rostek i Wronki
zostali  wyposażeni  w  nową  infrastrukturę  wodociągową.  Dotychczas  część  gospodarstw
domowych  i  rolnych  nie  posiadała  infrastruktury  wodociągowej,  zasilane  w  wodę  były  
z  lokalnych  ujęć  wody  (studni  kopanych),  których  wydajność  w  okresie  natężonych
rozbiorów oraz jakość była nie wystarczająca.  

 Po zrealizowaniu projektu na terenie aglomeracji Gołdap, poprawiono niski standard
wyposażenia sanitarnego mieszkańców dzięki rozwinięciu systemu zaopatrywania w wodę
 i  odprowadzania ścieków sanitarnych. Zmniejszono degradację środowiska spowodowaną
niekontrolowanym zrzutem ścieków bytowo – gospodarczych. Realizacja projektu stanowi
efektywny  instrument  realizacji  statutowych  obowiązków  Gminy  Gołdap,  które  także
realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 333 517, 00 zł, z czego wartość dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 863 488, 64  zł.


