
Wodociągi  
Wszystkie miejscowości gminy posiadają sieć wodociągową. Długość czynnej sieci 

wodociągowej rozdzielczej wynosi ok.52 km. W gminie jest 636 nieruchomości podłączonych 

do gminnej sieci wodociągowej. Sieć obsługuje 3200 mieszkańców, co stanowi ok. 98,5% 

wszystkich mieszkańców gminy. Pozostali mieszkańcy korzystają z własnych ujęć wody, 

najczęściej są to studnie kopane.  

Gminna sieć wodociągowa zaopatrywana jest w wodę z pięciu ujęć i stacji 

uzdatniania wody zlokalizowanych w: Brzostowie, Grabionnej, Grabównie, Miasteczku 

Krajeńskim i Okalińcu. Wszystkie ujęcia wody posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne 

na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych strefy ochrony 

pośredniej. Wieś Miasteczko-Huby zaopatrywana jest w wodę z terenu gminy Kaczory. 

Z terenu gminy Białośliwie zaopatrywanych w wodę jest kilka nieruchomości w Wolsku. 

System urządzeń wodociągowych zapewnia odpowiednią pod względem jakościowym ilość 

wody dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Eksploatacją gminnych wodociągów 

zajmuje się Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko 

Krajeńskie. 

 

Oczyszczalnia ścieków 
W gminie jest jedna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Brzostowo. 

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w 

zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych przepustowość oczyszczalni 

wynosi Qśr.dobę = 480 m3/dobę,  Qmax.dobę = 625 m3/dobę, Qroczne = 175.200 m3/rok Jest to 

oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna zapewniająca odbiór wszystkich ścieków 

powstających na terenie gminy o wielkości 4400 RLM.. Odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych jest ziemia w obrębie rowu melioracji szczegółowej, działka nr 263/3 w m. 

Brzostowo. Rów ten w dalszym biegu posiada połączenie z rzeką Noteć. Oczyszczalnia 

obecnie przyjmuje ok. 170 m3/dobę ścieków komunalnych. 

 

System kanalizacji sanitarnej 
Na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie wybudowana została sieć kanalizacji 

sanitarnej w Brzostowie, części Grabówna, Miasteczku-Hubach, Miasteczku Krajeńskim 

i Wolsku. Długość gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 34 km, 8 sztuk tłoczni 

ścieków i 89 sztuk przydomowych pompowni ścieków. Stan obecny to 420 nieruchomości 

podłączonych do kanalizacji sanitarnej i 2.170 mieszkańców korzystających gminnej sieci, co 

stanowi ok. 67% wszystkich mieszkańców. Pozostali mieszkańcy korzystają ze zbiorników 

bezodpływowych i kilku przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozbudowa infrastruktury 

technicznej związanej z siecią kanalizacyjną umożliwi uporządkowanie gospodarki wodno 

ściekowej na terenie gminy. Aglomeracja Miasteczko Krajeńskie została wyznaczona 

Uchwałą Nr IV/86/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 roku 

o równoważnej liczbie mieszkańców 2.530. 


