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„Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych 

dla Gminy Ulan-Majorat” 

Jedna z największych inwestycji ostatnich lat realizowana na terenie Gminy Ulan-Majorat 

dobiegła końca. W miejscowości Zarzec Ulański powstała oczyszczalnia ścieków. Jest to 

nowoczesny kompleks, w skład którego wchodzą: reaktor biologiczny, budynek techniczny, 

zbiornik magazynowy osadu nadmiernego, pompownia ścieków, studnia pomiarowa, taca 

najazdowa i separator ścieków, stacja zlewna. 

Oczyszczalnia wybudowana w miejscowości Zarzec Ulański to w pełni ekologiczny obiekt 

o przepustowości 200 m3/d, którego działalność pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne 

oraz poprawi jakość wód gruntowych.  

Inwestycja może być realizowana dzięki uzyskanemu wsparciu z funduszy pomocowych 

Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

kwota dofinansowania wyniesie 1 995 729 zł. Przyznana dotacja pozwoliła na stworzenie 

nowoczesnej oczyszczalni ścieków nieuciążliwej dla środowiska, która zapewni 

bezpieczeństwo ekologiczne zarówno obecnym mieszkańcom jak i przyszłym pokoleniom.  

Wykonawcą inwestycji jest firma MONTECH z Łuszczowa Drugiego, a całość umowy 

opiewa na kwotę 3 781 199,58 zł. 

Zadanie zostało rozpoczęte we wrześniu 2017 r. Nawet zima nie przeszkodziła firmie 

wykonawczej w prowadzeniu prac budowlanych.  

Cały kompleks prezentuje się okazale i będzie stanowić jedną z wizytówek rozwijającej się 

i stawiającej na ekologię Gminy Ulan-Majorat. Działania Gminy mają na celu rozwiązanie 

problemów z prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki wodnościekowej. Należy pamiętać, 

że czystsze środowisko to zdrowsi i szczęśliwsi mieszkańcy. 

Oczyszczalnia wpłynie także pozytywnie na rozwój gminy poprzez umożliwienie 

pozyskania inwestorów zewnętrznych, dla których dostęp do podstawowych mediów jest 

jednym z kryteriów lokalizacji swojego kapitału w nowych miejscach.  

Dlatego, chcąc sprostać tym oczekiwaniom, wybudowano pierwszy odcinek sieci 

kanalizacyjnej od Ośrodka Zdrowia w Ulanie-Majoracie do oczyszczalni wraz 

z przepompownią ścieków. Jest to kluczowy odcinek, który będzie stanowił główną 

magistralę przesyłową ścieków do oczyszczalni.  

Wybudowanie tego odcinka pozwoli na dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej.  

W ekologię i ochronę środowiska należy i warto inwestować, ponieważ takie działania 

wpływają na nasze zdrowie. Każdemu z nas przyjemniej mieszka się w miejscowości i 

Gminie, w której dostępne są wszystkie niezbędne media, a co za tym idzie - życie staje się 

łatwiejsze. 


