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Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/013 pn.: „Karkonoski System
Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I”, wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ przyczynia siê do zmniejszenia ró¿nic spo³ecznych
i gospodarczych pomiêdzy obywatelami Unii Europejskiej

W Szklarskiej Porêbie
fina³ w 2010 roku!

œcieków w miejscowoœciach Kostrzyca, Bukowiec, Mys³akowice, £omnica, Wojanów –
Bobrów i D¹browica.
Z powodów proceduralnych – braku dostêpnoœci do terenu inwestycji – zaistnia³a
koniecznoœæ przed³u¿enia do 30 paŸdziernika 2010 roku Kontraktu nr IX: Budowa
i modernizacja sieci wodoci¹gowych i ka-

Informacja prasowa, Jelenia Góra 22.09.2009 r.
Do koñca paŸdziernika 2009 roku dwa
kontrakty budowlane Projektu pn. „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” – realizowane w gminie Mys³akowice i gminie Kowary – zostan¹ zakoñczone. Z powodów proceduralnych
przed³u¿ono kontrakty budowlane zwi¹zane z inwestycjami ekologicznymi
w Szklarskiej Porêbie – tam finalizacja
Projektu w 2010 roku!
Dla wykonawców realizuj¹cych inwestycjê w gminie Mys³akowice i gminie Kowary
najbli¿sze tygodnie bêd¹ ukoronowaniem
wielomiesiêcznych starañ. To w³aœciwie koñcówka realizacji przedsiêwziêcia ekologicznego zakrojonego na wielk¹ skalê. Porz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej

w tych gminach jest niemal zakoñczone.
Trwaj¹ ostatnie prace zmierzaj¹ce do oddania sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych do eksploatacji.
Zaawansowanie rzeczowe w gminie Kowary - Kontrakt nr VI: Budowa sieci wodoci¹gowej wraz z ujêciem wody i stacj¹
wodoci¹gow¹ oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i ogólnosp³awnej w gminie Kowary – przekroczy³o 90%!
Równie¿ o 90% zaawansowaniu rzeczowym mo¿na mówiæ w gminie Mys³akowice
na Kontrakcie nr VII: Budowa sieci wodoci¹gowej w D¹browicy i Mys³akowicach na
Osiedlu Têcza i ul. Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami

nalizacyjnych w gminie Szklarska Porêba. Na dzieñ dzisiejszy zaawansowanie
rzeczowe oceniæ mo¿na na 75%.
W zwi¹zku z powi¹zaniami funkcjonalnymi zakresu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej realizowanej w ramach przed³u¿onego Kontraktu, aneksowano termin
wykonania drugiego zadania w Szklarskiej Porêbie.
Do 31 sierpnia 2010 roku przed³u¿ony
zosta³ termin realizacji Kontraktu nr X: Budowa oczyszczalni œcieków przy ul. Hofmana w gminie Szklarska Porêba. W 80%
inwestycjê tutaj ju¿ sfinalizowano!
Aneksy dotycz¹ce uregulowañ terminów
zakoñczenia kontraktów w gminie Szklarska Porêba podpisane zosta³y 14 wrzeœnia
2009 roku w siedzibie Spó³ki KSWiK
w Mys³akowicach.
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