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MIASTO I GMINA SZCZAWNICA

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

FUNDUSZE UNIJNE UZDRAWIAJĄ
UZDROWISKO SZCZAWNICA

W ramach inwestycji dotychczasowa stacja uzdatniania wody zostanie gruntownie zmodernizowana oraz powiększo-
na trzykrotnie. Zaprojektowano także zbiorniki magazynujące wodę na wypadek przerw w jej dostawie. Nowy zbiornik
to 1500 m3 zapasu wody pitnej. W ramach modernizacji zostało odnowione całe ujęcie wody „Sewerynówka”, wykonano
kanał obiegowy wód burzowych, co zagwarantuje nieprzerwaną dostawę wody bez względu na warunki pogodowe.
Po uruchomieniu ujęcia „Sewerynówka” kolejnym etapem inwestycji jest modernizacja ujęcia „Pokrzywy” oraz wykona-
nie tzw. przepławki dla ryb.
Zadowolony burmistrz Grzegorz Niezgoda nie ukrywa, że inwestycja w nowoczesną stację uzdatniania wody w Szczaw-
nicy realizowana jest z wyprzedzeniem harmonogramu.

Trwające prace na stacji uzdatniania wody

Realizacja zadania pn.: „Rozbudowa i mo-
dernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla
miasta Szczawnicy z elementami ochrony
środowiska” wraz z komplementarnym pro-
jektem „Kompleksowej rehabilitacji i moder-
nizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
dla uzdrowiska Szczawnica” jest elemen-
tem szerokich działań mających doprowa-
dzić do istotnego ograniczenia strat wody
i poprawy jej jakości. Jest to szczególnie
ważne ze względu na turystyczno-uzdrowi-
skową funkcję Szczawnicy, która będąc
jednym z najpopularniejszych polskich
uzdrowisk, powinna zapewnić swoim go-
ściom poprawnie funkcjonującą infrastruk-
turę techniczną. Położenie uzdrowiska
na terenie obszarów chronionych w szcze-
gólny sposób obliguje do dbałości o środo-
wisko i ochrony jego zasobów.
Kosztem 15mln zł miasto i gmina Szczaw-
nica modernizuje swoją gospodarkę wod-
ną – rozbudowuje i modernizuje ujęcia
i stacje uzdatniania wody. Możliwość sfi-
nansowania tak dużej inwestycji pojawiła
się w momencie, kiedy Szczawnica zna-
lazła się w gronie pierwszych beneficjen-
tów Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013, działanie 7.1 gospodarka wodno-
-ściekowa i otrzymała z Funduszy
Europejskich 48,59% dofinansowania
kosztów kwalifikowanych projektu,
tj. 7 553 052,51 zł. Pozostałe środki na fi-
nansowanie projektu pochodzą z budżetu
miasta i gminy.
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