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MIASTO I GMINA SZCZAWNICA

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

FUNDUSZE UNIJNE UZDRAWIAJĄ
UZDROWISKO SZCZAWNICA

Szczawnicę można zaliczyć do najatrakcyjniejszych tury-

stycznie miejscowości w Polsce. Ze względu na uzdrowi-

skową i turystyczną funkcję miasta, infrastruktura

wodno-kanalizacyjna powinna spełniać standardy i funk-

cjonować poprawnie i bezawaryjnie. Niestety, znaczącym

problemem Szczawnicy jest obecny stan infrastruktury

ujęć i stacji uzdatniania wody. W okresach zwiększonych

opadów, roztopów wiosennych czy prac leśnych następu-

je zanieczyszczenie ujęć, skutkujące tym, iż woda dostar-

czana do odbiorców nie nadaje się do spożycia. Jest to

dość istotny problem, gdyż Szczawnica rocznie jest od-

wiedzana średnio przez ok. 60 000 turystów i kuracjuszy.

Tak duża liczba odwiedzających świadczy o dużym popy-

cie na wodę. Stąd też Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

złożył z sukcesem wniosek o środki z Małopolskiego Re-

gionalnego Programu Operacyjnego, działanie 7.1 Go-

spodarka wodno-ściekowa, na zadanie: „„RRoozz  bbuu  ddoo  wwaa

ii mmoo  ddeerr  nnii  zzaa  ccjjaa  uujjęęćć  ii ssttaa  ccjjii  uuzzddaatt  nniiaa  nniiaa  wwoo  ddyy  ddllaa  mmiiaa  ssttaa

SSzzcczzaaww  nnii  ccaa  zz eellee  mmeenn  ttaa  mmii  oocchhrroo  nnyy  śśrroo  ddoo  wwii  sskkaa””, po zy sku -

jąc do fi nan so wa nie w wy so ko ści 8 000 000,00 zł.

Dzia ła nia Pro jek tu prze wi du ją: mo der ni za cję uję cia wo dy

na zbior ni ku „Po krzy wy”, mo der ni za cję uję cia wo dy

na zbior ni ku „Se we ry nów ka”, bu do wę ru ro cią gów prze -

sy ło wych wo dy su ro wej, roz bu do wę sta cji uzdat nia nia wo -

dy, mon taż apa ra tu ry kon tro l no -po mia ro wej i sys te mu

ste ro wa nia. W ra mach in we sty cji po wsta ną rów nież ele -

men ty ochro ny przy ro dy, któ ry mi są dwie prze pław ki dla

ryb: na uję ciu „Po krzy wy” i na uję ciu „Se we ry nów ka”. Ce -

lem in we sty cji jest za pew nie nie do brej ja ko ści wo dy pit -

nej miesz kań com, tu ry stom i ku ra cju szom

prze by wa ją cym na te re nie mia sta i gmi ny Szczaw ni ca.

OGŁOSZENIE 0382483/00

IIssttnniieejjąąccyy  ffiillttrr  zzaappaassoowwyy PPrrzzeewwiiddyywwaannyy  ssttaann  ppoo  rreeaalliizzaaccjjii  iinnwweessttyyccjjii  --
nnoowwaa  ssttaaccjjaa  uuzzddaattnniiaanniiaa  wwooddyy

NNoowwee  tteecchhnnoollooggiiee  --  ffiillttrryy  ppoośśppiieesszznnee,,  kkttóórree
bbęęddąą  zzaassttoossoowwaannee  nnaa  ssttaaccjjii  uuzzddaattnniiaanniiaa  wwooddyy  

DDoollnnaa  cczzęęśśćć  ffiillttrraa  pprrzzeewwiiddzziiaannaa  ddoo  mmoonnttaażżuu

IIssttnniieejjąąccyy  ffiillttrr  ppoośśppiieesszznnyy  
nnaa  ssttaaccjjii  uuzzddaattnniiaanniiaa  wwooddyy

IIssttnniieejjąąccaa  hhaallaa  zzaassóóww


