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"Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I"
– projekt czynu nie hase³
Informacja prasowa, 26.03.2007
Ekologia, poprawa stanu œrodowiska naturalnego, czystoœci wód i gleb,
ochrona zdrowia ludzkiego... to has³a modne, niestety dziœ nadu¿ywane,
za którymi nie id¹ konkretne dzia³ania. Tym bardziej na uwagê zas³uguje
projekt pod nazw¹: „KARKONOSKI
SYSTEM WODOCI¥GÓW I KANALIZACJI, etap I”. Projekt realizowany jest
na terenie czterech gmin nale¿¹cych
do Zwi¹zku Gmin Karkonoskich: Kowar, Mys³akowic, Podgórzyna i Szklarskiej Porêby.
Celem projektu jest ochrona i poprawa jakoœci œrodowiska, oszczêdne
i racjonalne wykorzystanie zasobów
naturalnych, dostosowanie gospodarki wodno-œciekowej gmin Zwi¹zku
Gmin Karkonoskich do wymagañ Polski i Unii Europejskiej, a tym samym
podniesienie standardu ¿ycia osób
mieszkaj¹cych u stóp Karkonoszy. Zadanie tym wa¿niejsze, i¿ obszar pozytywnego oddzia³ywania Projektu obejmuje Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park Krajobrazowy oraz Park
Krajobrazowy Doliny Bobru: prawdziwe pere³ki naturalnego œrodowiska.

W gminie Kowary planuje siê budowê nowej sieci wodoci¹gowej o d³.
2,5 km wraz z ujêciem i stacj¹ uzdatniania wody dla atrakcyjnej dzielnicy
Podgórze oraz sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnosp³awnej
o d³. 38,2 km. W ramach pierwszego
etapu Projektu na terenie gminy Mys³akowice wybudowana zostanie sieæ wodoci¹gowa o d³. 6,8 km oraz sieæ kanalizacji sanitarnej o d³. 104,2 km
z przepompowniami œcieków. Prace
w gminie Podgórzyn w pierwszym etapie Projektu obejm¹ zadania zwi¹zane z systemem kanalizacyjnym w miejscowoœciach Mi³ków i Œciêgny. Ponadto powstanie w gminie piêæ lokalnych
i jedna g³ówna pompownia œcieków.
Mieszkañcy gminy Szklarska Porêba
mog¹ natomiast liczyæ na now¹ oczyszczalniê œcieków, stacjê uzdatniania
i dezynfekcji wody oraz inwestycje
zwi¹zane z modernizacj¹ i budow¹
sieci wodoci¹gowej o d³. 17,4 km i kanalizacyjnej o d³. 49,3 km.
To ogromne przedsiêwziêcie, niemo¿liwe do realizacji bez wsparcia Unii
Europejskiej. 12 grudnia 2005 roku
Komisja Europejska podjê³a decyzjê

o wspó³finansowaniu inwestycji ze œrodków Funduszu Spójnoœci. Projekt nr
2005/PL/16/C/PE/013 o wartoœci
58 117 000 Euro uzyska³ dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w wysokoœci 85% z dotacji Unii Europejskiej. Pozosta³e œrodki stanowi¹ po¿yczki
z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
5 109 739,00 Euro oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej o wartoœci
2 118 987,00 Euro. Udzia³ œrodków w³asnych podmiotu realizuj¹cego zadanie:
Karkonoskiego Systemu Wodoci¹gów
i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w kosztach
kwalifikowanych wynosi 1 488 824,00
Euro, tj. 2,6% wartoœci Projektu.
W latach 2008-2012 planowana jest
realizacja kolejnego etapu Projektu pn.
„Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap II”, który obejmie gminy: Kowary, Mys³akowice, Piechowice
i Podgórzyn.
Za realizacjê Projektu i prowadzenie gospodarki wodno-œciekowej na terenie gmin uczestnicz¹cych w inwestycji odpowiedzialny jest Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka
z o.o. Aktualnie zakoñczono postêpowania przetargowe i zawarto umowy
na œwiadczenie us³ug pomocy technicznej w pierwszej fazie Projektu oraz
us³ug promocyjnych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, a tak¿e wy³oniono In¿yniera Kontraktu.
Dzia³ania informacyjne i promocyjne podejmowane s¹ w przypadku istotnych etapów realizacji Projektu, takim
jest moment podpisania kontraktu na
roboty. Rozstrzygany jest obecnie przetarg dotycz¹cy Kontraktu VIII, a zwi¹zany z budow¹ sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni¹ dla miejscowoœci Mi³ków i Œciêgny w gminie
Podgórzyn i kolektora tranzytowego na
terenie Mys³akowic- pierwszy kontrakt
dotycz¹cy wykonania robót.
Mieszkañcy gmin oczekuj¹ namacalnego dowodu, ¿e Projekt jest realizowany, takim jest nie tyle podpisanie
umowy, co pojawienie siê sprzêtu, robotników budowlanych oraz efektów
ich pracy.
Projekt „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” realizowany bêdzie do 31 grudnia 2010 roku.
Bez w¹tpienia to priorytetowa inwestycja u stóp Karkonoszy. Dziêki niej
mieszkañcy gmin: Kowary, Mys³akowice, Podgórzyn, Szklarska Porêba, bêd¹
mogli ¿yæ w przyjaznym œrodowisku.
Cel ten wart jest poniesienia trudów
zwi¹zanych z – nie bójmy siê tego s³owa – inwestycj¹ stulecia.
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