
Realizacja zadania pn: „Roz-
budowa i modernizacja ujęć
i stacji uzdatniania wody dla

miasta Szczawnicy z elementami
ochrony środowiska” wraz z kom-
plementarnym projektem „Kom-
pleksowej rehabilitacji i moderniza-
cji sieci kanalizacyjnej i wodociągo-
wej dla uzdrowiska Szczawnicy”
jest elementem szerokich działań
mających doprowadzić do istotne-
go ograniczenia strat wody i popra-
wy jej jakości. Jest to bardzo ważne
ze względu na turystyczno-uzdrowi-

skową funkcję Szczawnicy, która
będąc jednym z najpopularniej-
szych polskich uzdrowisk, powinna
zapewnić swoim gościom popraw-
nie funkcjonującą infrastrukturę
techniczną. Położenie uzdrowiska
na terenie obszarów chronionych
w szczególny sposób obliguje
do dbałości o środowisko i ochrony
jego zasobów. Szczawnica leży
w strefie chronionego krajobrazu,
w otulinie Pienińskiego Parku Naro-
dowego, przełomu Dunajca oraz
w obszarze Popradzkiego Parku
Krajobrazowego gdzie znajduje
się 5 rezerwatów przyrody oraz 3

obszary Europ. Sieci NATURA 2000
– Małe Pieniny, Podkowiec, Ostoja
Popradzka.
Największa w historii miasta
Szczawnicy pozyskana kwota dofi-
nansowania w wysoko-
ści 8 000 000,00 zł pochodzi z Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa 7, infrastruktura
Ochrony Środowiska, Działanie 7.1
Gospodarka Wodno-Ściekowa,
współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem MRPO jest wzrost
gospodarczy i wzrost zatrudnienia
w Małopolsce. Plan finansowy aktu-
alnego projektu MRPO zakłada, że
Małopolska otrzyma 1,29 miliarda
euro. Środki finansowe zagwaranto-
wane w ramach Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2007-2013 zostaną roz-
dysponowane na inwestycje realizo-
wane w takich obszarach, jak: społe-
czeństwo informacyjne, przedsię-
biorczość, turystyka, kultura, infra-
struktura regionalna, w tym trans-
portowa i drogowa, Krakowski Ob-
szar Metropolitalny, ochrona zdro-

wia, rozwój miast i wsi, wreszcie

ochrona środowiska i współpraca

międzyregionalna.

Istotą projektu jest zmodernizowa-

nie ujęć wody („Pokrzywy” i „Sewe-

rynówka”), stacji uzdatniania wody

(SUW) oraz rurociągów doprowa-

dzających wodę z ujęć do SUW,

w takim stopniu, aby możliwe było

świadczenie usług w zakresie do-

staw wody pitnej dobrej jakości

oraz świadczenie ww. usług na moż-

liwie najwyższym poziomie.

W ramach projektu są modernizo-

wane ujęcia wody na zbiorniku „Po-

krzywy”, ujęcia wody na zbiorniku

„Sewerynówka”, budowane ruro-

ciągi przesyłowe wody surowej, roz-

budowywana stacja uzdatniania

wody, montowana aparatura kon-

trolno-pomiarowa i systemu stero-

wania. W ramach inwestycji po-

wstaną również elementy ochrony

przyrody, którymi są dwie prze-

pławki dla ryb: na ujęciu „Pokrzy-

wy” i na ujęciu „Sewerynówka”.
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