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PROGRAM 
REGIONALNY
narodowa strategia spójności UNIA EUROPEjskA

europejski fundusz
rozwoju regionalnego

MIAstO I GMINA szczAwNIcA

rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdaniania wody dla miasta szczawnicy  
z elementami ochrony środowiska

FUNDUSZE UNIJNE UZDRAWIAJĄ
UZDROWISKO SZCZAWNICA

Największa w historii Miasta Szczawnica pozyskana kwota dofinansowania w wysokości 8 000 000,00zł pochodzi z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 7, infrastruktura Ochrony Środowiska, Działanie 7.1 Gospodarka Wodno- Ściekowa, współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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„Realizacja zadania 
wraz z komplementarnym 
projektem „Komplekso-
wej rehabilitacji i moderni-
zacji sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej dla Uzdro-
wiska Szczawnica”, rów-
nież wspólfinansowanym 
w ramach Małopolskie-
go Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013, jest elemen-
tem szerokich działań ma-
jących doprowadzić do 
istotnego ograniczenia strat 
wody i poprawy jej jako-
ści” – podkreśla Burmistrz 
Grzegorz Niezgoda. „W ra-
mach projektu  moderni-
zowane są ujęcia wody na 
zbiorniku „Pokrzywy” oraz 
na zbiorniku „Sewerynów-
ka” ,trwa budowa rurocią-
gów przesyłowych wody 
surowej, rozbudowa stacji 
uzdatniania wody co widać 
na zdjęciu, montaż apa-
ratury kontrolno-pomiaro-
wej i systemu sterowania. 
W ramach inwestycji po-
wstają również elemen-
ty ochrony przyrody, który-

mi są dwie przepławki dla 
ryb: na ujęciu „Pokrzywy” i 
na ujęciu „Sewerynówka”. 
Całość inwestycji powinna 
zakończyć się do dwóch 
lat od podpisania umowy 
z Zarządem Województwa 
Małopolskiego. Bez możli-
wości dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej 
Szczawnica nie uniosłaby 
kosztów tej wielkiej, total-
nej przebudowy infrastruk-
tury wodno-ściekowej sku-
mulowanych do raptem 
dwóch lat. Już w latach sie-
demdziesiątych przymie-
rzano się do wymiany sie-
ci – bezskutecznie” – wyja-
śnia burmistrz – „Teraz poja-
wiła się szansa, a my ją wy-
korzystaliśmy, bo Szczawni-
ca, będąca uzdrowiskiem 
znanym w całej Europie za-
sługuje na to by Unia Euro-
pejska trochę odwdzięczy-
ła się za wkład przyrodniczy 
i kulturowy jaki wnosi w ca-
łokształt Wspólnoty ledwie 
siedmiotysięczna miejsco-
wość” – uśmiecha się Nie-
zgoda.

Na zdjęciu: studnia pompowna wraz z wyposażeniem, która będzie przepompowywać wodę z ujęcia sewerynówka na  SUW.
Aktualne zdjęcia z realizacji robót w ramach projektu można obejrzeć na stronie www.szczawnica.pl


