Dobry sezon dla inwestycji ekologicznych!
Na terenie gminy Szklarska Porêba równolegle prowadzone s¹ dwa kontrakty.
Kontrakt nr IX: „Budowa i modernizacja
Sfinalizowano kontrakt budowlany sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
w gminie Podgórzyn. Roboty na pozo- w gminie Szklarska Porêba” – o wartoœci
sta³ych kontraktach budowlanych Projek- prawie 28 mln euro - w 70% zosta³ ju¿
tu „Karkonoski System Wodoci¹gów i Ka- zrealizowany. Przed wykonawcami najnalizacji, etap I” realizowane s¹ zgod- trudniejsze zadanie: prace prowadzone s¹
nie z za³o¿eniami. Wykonawcy wykorzy- w œcis³ym centrum miasta, gdzie krzy¿uje
stuj¹ dobr¹ aurê, aby zd¹¿yæ z ziemny- siê stara sieæ wodno-kanalizacyjna.
mi pracami przed jesiennymi przymrozMniej utrudnieñ napotykaj¹ pracuj¹cy
kami.
na Kontrakcie nr X: „BudoJako pierwszy, sfinalizowa oczyszczalni œcieków
wany zosta³ Kontrakt nr VIII:
przy ul. Hofmana w gmi„Budowa sieci kanalizacji sanie Szklarska Porêba”.
nitarnej wraz z przepompowWartoœæ tego kontraktu
ni¹ dla miejscowoœci: Mi³ków,
oszacowano na ponad
Œciêgny w gminie Podgórzyn
4 mln euro, zrealizowano
i kolektora tranzytowego na
go ju¿ w 75%.
terenie Mys³akowic”. WarPierwszy etap Projektu
toœæ kontraktu wyceniono na
Karkonoski System Wodoponad 8 mln euro. Trwa podci¹gów i Kanalizacji wcho³¹czanie gospodarstw do nodzi w decyduj¹c¹ o finiszu
wej sieci sanitarnej.
fazê. Nagrod¹ za cierpliZaawansowane s¹ roboty
woœæ w znoszeniu utrudna Kontrakcie nr VII: „Budonieñ komunikacyjnych bêwa sieci wodoci¹gowej w D¹- £omnica – gmina Mys³akowice dzie uporz¹dkowana gobrowicy i Mys³akowicach na
spodarka wodno-kanaliOsiedlu Têcza i ul. Stawowej oraz sieci ka- zacyjnej, a co za tym idzie: dobrej jakonalizacji sanitarnej z przepompowniami œci, spe³niaj¹ca unijne normy, woda pitna
œcieków w miejscowoœciach Kostrzyca, Bu- pobierana z kranów oraz nieska¿one niekowiec, Mys³akowice, £omnica, Wojanów - kontrolowanymi œciekami œrodowisko naBobrów i D¹browica”. Zadanie – o warto- turalne tego zak¹tka Polski.
œci ponad 25 mln euro – zosta³o ju¿ zrealizowane w 85%.
Pracuj¹cy na Kontrakcie nr VI: „Budowa sieci wodoci¹gowej wraz z ujêciem
wody i stacj¹ wodoci¹gow¹ oraz budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i ogólnosp³awnej w gminie Kowary” mog¹ pochwaliæ siê 80% stanem zaawansowania. Aktualnie prowadzone s¹
prace w trudnym rejonie, o du¿ym natê¿eniu komunikacyjnym. Wartoœæ tego kontraktu wyceniono na ponad 11 mln euro.
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