
Największa w historii miasta
Szczawnicy pozyskana kwota dofi-
nansowania w wysoko-

ści 8 000 000,00 zł pochodzi z Małopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 7, In-
frastruktura Ochrony Środowiska, Działa-
nie 7.1 Gospodarka Wodno-
- Ściekowa, współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Małopolski Regionalny Program Ope-
racyjny na lata 2007-2013 jest podsta-
wowym dokumentem operacyjnym słu-
żącym realizacji polityki rozwoju regio-
nu. Łączy on w sobie założenia Narodo-
wych Strategicznych Ram Odniesienia
oraz potrzeby i aspiracje mieszkańców
wynikające ze specyfiki i wewnętrznego
potencjału 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 spo-
łeczeństwa informacyjnego oraz popra-

wę stanu środowiska naturalnego i kultu-
rowego. (cyt. za programem przyjętym
uchwałą nr 780/07 Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego z dnia 4 październi-
ka 2007 r., źródło http://www.wrotama-
lopolski.pl/root_FEM.) Podstawowym za-
łożeniem Osi Priorytetowej 7 jest realiza-
cja niezbędnego katalogu działań zorien-
towanych na ochronę środowiska natu-
ralnego, związanych z gospodarką wod-
no-ściekową, wytwarzaniem ekologicznej
energii i poprawą systemów ciepłowni-
czych oraz gospodarką odpadami. Otrzy-
mane wsparcie przeznaczone jest na re-
alizację zadania w ramach projektu: rroozz  --
bbuu  ddoo  wwaa  ii mmoo  ddeerr  nnii  zzaa  ccjjaa  uujjęęćć  ii ssttaa  ccjjii
uuzzddaatt  nniiaa  nniiaa  wwoo  ddyy  ddllaa  mmiiaa  ssttaa  SSzzcczzaaww  nnii  ccyy
zz eellee  mmeenn  ttaa  mmii  oocchhrroo  nnyy  śśrroo  ddoo  wwii  sskkaa
– na do fi nan so wa nie któ re go bur mistrz
mia sta i gmi ny Szczaw ni ca Grze gorz Nie -
zgo da pod pi sał umo wę z Za rzą dem Wo -
je wódz twa Ma ło pol skie go w dniu 15
grud nia 2008 r. 

Koszt ca ło ści za da nia wy no -
si 1166 000000 000000,,0000 zzłł. W po stę po wa niu
o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go
w try bie prze tar gu ogra ni czo ne go spo -
śród 15 firm bio rą cych udział w prze tar -

gu, wy bra no fir mę: „„WWII  KKAARR””  PPrrzzeedd  ssiięę  --
bbiioorr  ssttwwoo  BBuu  ddooww  llaa  nnoo––TTrraannss  ppoorr  ttoo  wwee SSpp..
zz oo..  oo.. z któ rą w dniu 1100..0066..22000099  rr..
w Urzę dzie Mia sta i Gmi ny Szczaw ni ca

ppoodd  ppii  ssaa  nnoo  uummoo  wwęę  oo wwyy  kkoo  nnaa  nniiee  rroo  bbóótt.
Ak tu al ne zdję cia z re ali za cji ro bót w ra -
mach pro jek tu moż na obej rzeć na stro -
nie www.szczaw ni ca.pl

Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007–2013

Trwa ją ce pra ce na sta cji uzdat nia nia

Trwa ją ce pra ce na uję ciu wo dy „Se we ry nów ka”

MIA STO I GMI NA SZCZAW NI CA

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

FFUUNN  DDUU  SSZZEE  UUNNIIJJ  NNEE  
uuzzddrraa  wwiiaa  jjąą  uuzzddrroo  wwii  sskkoo  SSzzcczzaaww  nnii  ccaa

OOppiiss  rroo  bbóótt  
wwyy  kkoo  nnaa  nnyycchh  ddoo ddnniiaa 1155..0099..22000099  rr..  

SSttaa  ccjjaa  uuzzddaatt  nniiaa  nniiaa  wwoo  ddyy
1. Ro bo ty na zbior ni ku głów nym wo dy:
– be to no wa nie pły ty den nej
– zbro je nie ścian
– pre fa bry ka ty elek trycz ne 

UUjjęę  cciiee  wwoo  ddyy  „„SSee  wwee  rryy  nnóóww  kkaa””
1. Wy ko na no pod bu do wę z chu de go be to nu
2. Wy ko na no zbro je nie, sza lo wa nie i be to no -

wa nie ja zu

RRuu  rroo  cciiąą  ggii  wwoo  ddyy  ssuu  rroo  wweejj
1. Do star czo no ru ry oraz ar ma tu rę
2. Trwa ją ro bo ty ziem ne oraz mon ta żo we
3. Trwa ją ro bo ty od two rze nio we po przej ściu

sie ci wo do cią go wej

EElleekk  ttrryy  kkaa  ii AAKK  PPiiAA
1. Uło żo no świa tło wo dy oraz ka bel elek trycz ny
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