tu VI na terenie Miasta Kowary wymieniono oko³o
1,6 km sieci wodoci¹gowej w ulicy Sanatoryjnej,
wybudowano ujêcia wody i 2,5 km sieci wodoci¹gowej na Podgórzu oraz 37 km sieci kanalizacji sanitarnej i oko³o 1,3 km sieci deszczowej.
Na terenie gminy Mys³akowice – w ramach Kontraktu VII – wybudowano 7 km sieci wodoci¹gowej
oraz ponad 104 km sieci kanalizacji sanitarnej wyposa¿onej w 61 pompowni. Akcentem zamykaj¹cym Projekt jest rozpoczêta w³aœnie kampania inOstatnie seminarium – 29 stycznia br. w „Je- formuj¹ca mieszkañców gminy o warunkach przyleniej Strudze” w Kowarach – zdominowane zo- ³¹czenia do sieci indywidualnych gospodarstw i niesta³o podsumowaniem zadañ kontraktowych ruchomoœci. Stosowne odezwy pojawi¹ siê wkrótpierwszego etapu Projektu KSWiK w Kowarach ce w miejscach publicznych. Ju¿ teraz ze strony
i gminie Mys³akowice. Zaproszonych goœci przy- internetowej mo¿na pobieraæ wnioski!
Seminarium w „Jeleniej Strudze” sta³o siê
wita³ Pan Stanis³aw Dziedzic, który na dwa dni
przed spotkaniem obj¹³ stanowisko Prezesa okazj¹ do podziêkowañ tym wszystkim, którzy
przyczynili siê do spektakularnego sukcesu. PreKSWiK.
zentowane w miêdzyczasie zdjêcia - dokumentuW spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorz¹du, firm finalizuj¹cych kontrakty j¹ce prace budowlane oraz kolejne etapy robót po raz kolejny uzmys³owi³y
we wspomnianych miejscogoœciom i odpowiedzialnym
woœciach oraz zaproszeni
za Projekt ogrom inwestycji
goœcie – na czele z Pani¹
ekologicznej. Mo¿na ju¿ poAlicj¹ Bo¿ek – Zastêpc¹ Dywiedzieæ "zadanie wykonano
rektora Departamentu Insty– obowi¹zki wynikaj¹ce
tucji P³atniczej w Ministerz mocy prawa wype³niono,
stwie Finansów. Od goœcia
a nowa sieæ i urz¹dzenia u³az Warszawy gospodarze setwi¹ ¿ycie mieszkañcom".
minarium us³yszeli wiele saStyczniowe spotkanie w Kotysfakcjonuj¹cych s³ów na tewarach by³o ostatnim seminamat realizacji inwestycji ekologicznej u stóp Karkonoszy. Wyst¹pienie Pani Alicji Bo¿ek - Zastêpcy rium – przed koñcow¹ konfeDyrektora Departamentu Instytucji
rencj¹ zaplanowan¹ dopiero
Jest siê bowiem czym
P³atniczej w Ministerstwie Finansów
na listopad 2010 r.
chwaliæ: w ramach Kontrak-

Zadanie wykonano!
INFORMACJA PRASOWA
23.02.2010 r.

O wykonanym zadaniu – zakoñczonych robotach budowlanych w Kowarach i gminie Mys³akowice – z satysfakcj¹ meldowano podczas
seminarium pod tytu³em: „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I jako przyk³ad inwestycji ekologicznej ze œrodków Unii Europejskiej”.
Dziêki udzia³owi w Projekcie gminy te wype³ni³y obowi¹zki wynikaj¹ce z mocy prawa! Ustawa
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne zobowi¹zuje bowiem gminy (w przypadku aglomeracji
o RLM wynosz¹cej powy¿ej 15000) do realizacji
zadania w³asnego gmin w zakresie usuwania i
oczyszczania œcieków w terminie do 31 grudnia
2010 roku! Natomiast w przypadku aglomeracji
o równowa¿nej liczbie mieszkañców od 2000 do
15000 gminy powinny wywi¹zaæ siê z przepisów cytowanej ustawy do koñca 2015 roku!
Przed³u¿ono piêæ Kontraktów Projektu
w zwi¹zku z robotami w Mieœcie i Gminie Szklarska Porêba.

W zwi¹zku z przesuniêtym terminem finalizacji robót budowlanych prowadzonych
w ramach Projektu na terenie Miasta i Gminy Szklarska Porêba, przed³u¿ono piêæ Kontraktów: do 2011 r. Kontrakt nr II – In¿ynier
Kontraktu; do 15 listopada 2010 r. Kontrakt
nr IV – Promocja podczas Realizacji Projektu; do 15 grudnia 2010 r. Kontrakt nr V –
Dokumentacja techniczna dla zadañ II etapu
budowy i modernizacji; do 31 paŸdziernika 2010 r. Kontrakt nr IX – Budowa i modernizacja sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w gminie Szklarska Porêba; do
31 sierpnia 2010 r. Kontrakt nr X – Budowa
oczyszczalni œcieków przy ul. Hofmana
w Gminie Szklarska Porêba.
Wykonawcy pracuj¹cy na tym odcinku
Projektu czas oczekiwania na sprzyjaj¹c¹ robotom budowlanym aurê wykorzystuj¹ na zadania przygotowawcze. Prace ziemne rusz¹
wraz z pierwszymi promieniami wiosennego s³oñca.

