
Największa w historii miasta
Szczawnicy pozyskana kwota
dofinansowania w wysoko-

ści 8 000 000,00 zł pochodzi z Mało-
polskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013, Oś Priory-
tetowa 7, infrastruktura Ochrony Środo-
wiska, Działanie 7.1 Gospodarka Wod-
no- Ściekowa, współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego.
Małopolski Regionalny Program Opera-
cyjny na lata 2007-2013 jest podstawo-
wym dokumentem operacyjnym służą-
cym realizacji polityki rozwoju regionu.
Łączy on w sobie założenia Narodowych

Strategicznych Ram Odniesienia oraz
potrzeby i aspiracje mieszkańców wyni-
kające ze specyfiki i wewnętrznego po-
tencjału województwa małopolskiego.
Celem głównym Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na la-
ta 2007-2013 (MRPO) jest tworzenie wa-
runków do wzrostu gospodarczego i za-
trudnienia. Cel ten będzie osiągany
w szczególności poprzez inwestycje in-
frastrukturalne wzmacniające konkuren-
cyjność, wspieranie innowacyjności
i społeczeństwa informacyjnego oraz po-
prawę stanu środowiska naturalnego
i kulturowego. (cyt. za Programem przy-

jętym uchwałą nr 780/07 Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego z dnia 4 paź-
dziernika 2007 r., źródło
http://www.wrotamalopolski.pl/ro-
ot_FEM/).
Podstawowym założeniem Osi Prioryte-
towej 7 jest realizacja niezbędnego kata-
logu działań zorientowanych na ochronę
środowiska związanych z gospodarką
wodno-ściekową.
Projekt ma na celu: 
1. Kompleksową rozbudowę i moderni-
zację obiektów zaopatrzenia w wodę
miasta Szczawnicy, w tym
a. powierzchniowego ujęcia wody „Po-
krzywy”,

b. powierzchniowego ujęcia wody „Se-
werynówka”,
c. stacji uzdatniania wody (SUW) wraz
z nowym zbiornikiem wody o pojemno-
ści 1500 m3 oraz z zabudową wysoko-
sprawnych filtrów,
d. rurociągów przesyłowych z ujęć wody
do stacji uzdatniania wraz z siecią ener-
getyczną i teletechniczną.
Roboty głównego zbiornika wody.
Istotą projektu jest modernizacja ujęć
wody i rurociągów przesyłowych z ele-
mentami ochrony środowiska oraz roz-
budowa Stacji Uzdatniania Wody
w Szczawnicy. Projekt przewiduje nastę-

pujące rozwiązania, dzięki którym praca
ujęć i jakość wody znacząco się popra-
wią:
– obieg wód burzowych,
– rezerwę wody czystej (około 1 doby),
– rezerwę elementów czerpnych,
– minimalny czasu odnowy elementów
czerpnych (krótki czas płukania),
– rezerwę pomp,
– monitoring mętności,
– zastosowanie sit ssawnych.
Modernizowane ujęcia dostarczać będą
wodę na stację uzdatnia, skąd po jej

uzdatnianiu do miasta w ilości:
* z ujęcia „Pokrzywy” – 22 l/s,
* z ujęcia „ Sewerynówka” – 15,7 l/s.
Obecnie główne prace koncentrują się
na przebudowie ujęcia „Sewerynówka”
na budowie nowego zbiornika wody
na stacji uzdatniania o pojemności 1500
m3 oraz wymianie sieci doprowadzają-
cej wodę z ujęć na stację uzdatniania
wraz z sieciami sterowniczymi.
Przewidywane zaawansowanie inwesty-
cji na koniec sierpnia wyniesie pra-
wie 25%.
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