
Obowiązek zaopatrzenia swoich

mieszkańców w wodę pitną jest jed-

nym z podstawowych zadań wła-

snych gminy, jakie nakłada ustawa o samo-

rządzie gminnym. Z problemem sprawnej re-

alizacji tego obowiązku przez kilkanaście lat

borykali się włodarze miasta i gminy uzdrowi-

skowej Szczawnica. Problemem Uzdrowiska

Szczawnica jest zły stan infrastruktury wodo-

ciągowej, w tym ujęć wody pitnej i Stacji

Uzdatniania Wody. Równolegle z likwidacją

strat wody poprzez rehabilitację zdekapitali-

zowanej, przestarzałej sieci, konieczne było

podjęcie działań zapewniających mieszkań-

com i gościom uzdrowiska stałe, nieprzerwa-

ne dostawy wody o dobrych parametrach ja-

kościowych. Znaczącym problemem Szczaw-

nicy są straty wody sięgające 78%. 

Największa w historii miasta Szczawnica po-

zyskana kwota dofinansowania w wysoko-

ści 8 000 000,00 zł pochodzi z Małopolskie-

go Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2007–2013, os. Priorytetowa 7, infra-

struktura Ochrony Środowiska, Działanie 7.1

Gospodarka Wodno-Ściekowa, współfinanso-

wanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

na lata 2007-2013 jest podstawowym doku-

mentem operacyjnym służącym realizacji po-

lityki rozwoju regionu. Łączy on w sobie zało-

żenia Narodowych Strategicznych Ram Od-

niesienia oraz potrzeby i aspiracje mieszkań-

ców wynikające ze specyfiki i wewnętrznego

potencjału województwa małopolskiego.

Celem głównym Małopolskiego Regionalne-

go Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 (MRPO) jest tworzenie warunków dla

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel

ten będzie osiągany w szczególności poprzez

inwestycje infrastrukturalne wzmacniające

konkurencyjność, wspieranie innowacyjności

i społeczeństwa informacyjnego oraz popra-

wę stanu środowiska naturalnego i kulturo-

wego. (cyt. za Programem przyjętym Uchwa-

łą nr 780/07 Zarządu Województwa Mało-

polskiego z dnia 4 października 2007 r., źró-

dło http://www.wrotamalopolski.pl/ro-

ot_FEM/)

Podstawowym założeniem Osi Prioryteto-

wej 7 jest realizacja niezbędnego katalogu

działań zorientowanych na ochronę środowi-

ska naturalnego, związanych z gospodarką

wodno-ściekową, wytwarzaniem ekologicz-

nej energii i poprawą systemów ciepłowni-

czych oraz gospodarką odpadami. 

Otrzymane wsparcie przeznaczone jest

na realizację zadania w ramach projektu:

„Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji

uzdatniania wody dla miasta Szczawnica

z elementami ochrony środowiska” – na dofi-

nansowanie którego Burmistrz Miasta i Gmi-

ny Szczawnica Grzegorz Niezgoda podpisał

umowę z Zarządem Województwa Małopol-

skiego w dniu 15 grudnia 2008 r. 

Koszt całości zadania wyno-

si 16 000 000,00 zł, na realizację którego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-

blicznego w trybie przetargu ograniczonego,

spośród 15 firm biorących udział w przetar-

gu, wybrano firmę: „WIKAR” Przedsiębior-

stwo Budowlano–Transportowe Sp. z o. o.,

z którą w dniu 10.06.2009 r. W Urzędzie Mia-

sta i Gminy Szczawnica podpisano umowę

z o wykonanie robót a 17.06.2009 r. przeka-

zano już plac budowy. Aktualne zdjęcia z re-

alizacji robót w ramach projektu można obej-

rzeć na stronie www.szczawnica.pl. 

„Realizacja zadania wraz z komplementar-

nym projektem „Kompleksowej rehabilitacji

i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodocią-

gowej dla Uzdrowiska Szczawnica” jest ele-

mentem szerokich działań mających dopro-

wadzić do istotnego ograniczenia strat wody

i poprawy jej jakości” – podkreśla Burmistrz

Grzegorz Niezgoda 
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