
Największa w historii miasta Szczaw-
nicy pozyskana kwota dofinansowa-
nia w wysokości 8 000 000,00 z∏

pochodzi z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
Oś Priorytetowa 7, infrastruktura Ochrony
Środowiska, Działanie 7.1 Gospodarka Wod-
no-Ściekowa, współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Małopolski Regionalny Program Operacyj-
ny na lata 2007-2013 jest podstawowym do-
kumentem operacyjnym służącym realizacji
polityki rozwoju regionu. Łączy on w sobie za-
łożenia Narodowych Strategicznych Ram Od-
niesienia oraz potrzeby i aspiracje mieszkań-
ców wynikające ze specyfiki i wewnętrznego
potencjału województwa małopolskiego.

Celem głównym Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 (MRPO) jest tworzenie warunków
do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Cel ten będzie osiągany w szczególności po-
przez inwestycje infrastrukturalne wzmacnia-
jące konkurencyjność, wspieranie innowacyj-
ności i społeczeństwa informacyjnego oraz
poprawę stanu środowiska naturalnego i kul-
turowego. (cyt. za Programem przyjętym
uchwałą nr 780/07 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r.,
źródło http://www.wrotamalopolski.pl/ro-
ot_FEM/). Podstawowym założeniem Osi Prio-
rytetowej 7 jest realizacja niezbędnego kata-
logu działań zorientowanych na ochronę śro-
dowiska naturalnego, związanych z gospo-

darką wodno-ściekową, wytwarzaniem ekolo-
gicznej energii i poprawą systemów ciepłow-
niczych oraz gospodarką odpadami. Otrzy-
mane wsparcie przeznaczone jest na realiza-
cję zadania w ramach projektu: rozbudowa

i modernizacja uj´ç i stacji uzdatniania wody

dla miasta Szczawnicy z elementami ochrony

Êrodowiska” – na dofinansowanie którego
burmistrz miasta i gminy Szczawnica Grze-
gorz Niezgoda podpisał umowę z Zarządem
Województwa Małopolskiego w dniu 15 grud-
nia 2008 r. 

Koszt całości zadania wyno-
si 16 000 000,00 zł. W postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie przetar-
gu ograniczonego, spośród 15 firm biorących
udział w przetargu, wybrano firmę: „WIKAR”
Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp.
z o. o., z którą w dniu 10.06.2009 r. w Urzędzie
Miasta i Gminy Szczawnica podpisano umowę
z o wykonanie robót. Aktualne zdjęcia z realiza-
cji robót w ramach projektu można obejrzeć
na stronie www.szczawnica.pl.

Opis robót wykonanych do dnia 31.07.2009 r.

Stacja uzdatnia wody:
1. Wykonano wykopy oraz wywieziono nad-

miar ziemi.
2. Zdemontowano stare uzbrojenie podziem-

ne.
3. Wyburzono obiekt znajdujący się na tere-

nie wykonywanego zbiornika.
4. Wykonano betonowe podłoże.
5. Dostarczono na plac budowy kompletne

zbrojenie dna zbiornika.
6. Trwa szalowanie i zbrojenie dna zbiornika.
7. Wykonano przeróbkę sieci elektrycznej i te-

letechnicznej.
8. Wykonano odwodnienie zbiornika.

Ujęcie wody Sewerynówka:
1. Wykonano demontaż starego ujęcia drena-

żowego.
2. Dokonano wyburzenia.
3. Wykonano ścianę betonową na kanale bu-

rzowym.
4. Trwają roboty ziemne na jazie.
5. Trwają roboty zbrojarskie na jazie.
6. Dostarczono prefabrykaty zbrojarskie.

Rurociągi wody surowej:
1. Dostarczono rury oraz armaturę.
2. Trwają roboty ziemne oraz montażowe.
3. Trwają roboty odtworzeniowe po przejściu

sieci wodociągowej.

Elektryka i AKPiA:
1. Dostawa kabli i światłowodów.
2. Montaż kabli i światłowodów.
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