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Jeszcze do niedawna Szczawnica
nazywana była „Królową Pol-
skich Wód”. Pogarszająca się
jednak przez lata jakość ofero-
wanej wody jak również przesta-
rzała metoda jej poboru
i uzdatniania, postawiły znak za-

pytania nad stwierdzeniem okre-
ślającym Uzdrowisko
Szczawnica. A właśnie z tego –
czystej i smacznej wody, kurort

przyjmujący rocznie pra-
wie 300 000 gości, słynął na całą
Polskę. Szybki powrót do ponow-
nego uznania Szczawnicy
za „Królową Polskich Wód” moż-
liwy jest dzięki wsparciu finanso-
wemu uzyskanemu
z Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na la-
ta 2007-2013, oś Priorytetowa 7,
infrastruktura Ochrony Środowi-
ska, Działanie 7.1 Gospodarka
Wodno-Ściekowa, realizowane-
mu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach którego, Szczawnica otrzy-

mała dofinansowanie w wysoko-
ści 8 000 000, 00 zł na realizację
zadania pod nazwą „Rozbudowa
i modernizacja ujęć i stacji uzdat-
niania wody dla miasta Szczaw-
nicy z elementami ochrony
środowiska”.

Działania Projektu przewidują:
modernizację ujęcia wody
na zbiorniku „Pokrzywy”, moder-
nizację ujęcia wody na zbiorniku
„Sewerynówka”, budowę rurocią-
gów przesyłowych wody surowej,
rozbudowę stacji uzdatniania
wody, montaż aparatury kontrol-
no-pomiarowej i systemu stero-
wania. W ramach inwestycji
powstaną również elementy
ochrony przyrody, którymi są
dwie przepławki dla ryb: na uję-
ciu „Pokrzywy” i na ujęciu „Sewe-
rynówka”. Celem inwestycji jest
zapewnienie dobrej jakości wody
pitnej mieszkańcom, turystom
i kuracjuszom przebywającym
na terenie miasta i gminy
Szczawnica.
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Trwające prace budowlane

Budowana nowa stacja uzdatniania wody

MIASTO I GMINA SZCZAWNICA

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA UJĘĆ STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA SZCZAWNICY Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

JJEEŚŚLLII  PPOO  WWOODDĘĘ  
ttoo  ttyyllkkoo  ddoo  SSZZCCZZAAWWNNIICCYY!!

PPrroo  jjeekktt  pprrzzee  wwii  dduu  jjee  nnaa  ssttęę  ppuu  jjąą  ccee
rroozz  wwiiąą  zzaa  nniiaa,,  ddzziięę  kkii  kkttóó  rryymm  pprraa  ccaa
uujjęęćć  ii jjaa  kkoośśćć  wwoo  ddyy  zznnaa  cczząą  ccoo  ssiięę
ppoo  pprraa  wwiiąą::
• obieg wód bu rzo wych,
• re zer wę wo dy czy stej (oko ło 1

do by),

• re zer wę ele men tów czerp nych,
• mi ni mal ny cza su od no wy ele -

men tów czerp nych (krót ki czas
płu ka nia),

• re zer wę pomp,
• mo ni to ring męt no ści,
• za sto so wa nie sit ssaw nych.


