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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

Czas na nowe kontrakty!
Informacja prasowa, Jelenia Góra 26.06.2007
„Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I”, inwestycja ekologiczna realizowana dziêki unijnej dotacji z Funduszu
Spójnoœci na terenie czterech gmin powiatu
jeleniogórskiego: Kowar, Mys³akowic, Podgórzyna i Szklarskiej Porêby, prze¿ywa gor¹cy
czas rozstrzygania przetargów na kontrakty
dotycz¹ce robót budowlanych. W ci¹gu najbli¿szych miesiêcy kolejni wykonawcy uzyskaj¹ prawo do wkroczenia na place budowy.
11 maja 2007 roku podpisany zosta³ kontrakt na budowê sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowni¹ dla miejscowoœci
Mi³ków i Œciêgny w gminie Podgórzyn oraz
kolektora tranzytowego na terenie Mys³akowic. Przetarg na roboty budowlane wygra³o
Przedsiêbiorstwo Maciej i Wies³aw Gramowscy ATA-TECHNIK Spó³ka Jawna z Budzynia,
oferuj¹c najkorzystniejsze warunki za wykonanie przedmiotu zamówienia. 20 czerwca
mia³o miejsce niezwykle wa¿ne wydarzenie,
a mianowicie przekazanie placu budowy fir-

mie ATA-TECHNIK, zaœ 21 czerwca br. rozpoczê³y siê d³ugo oczekiwane, przez lokaln¹
spo³ecznoœæ, roboty ziemne.
Obecnie Komisja Przetargowa w ramach
kontraktu VII pn. „Budowa sieci wodoci¹gowej w D¹browicy i Mys³akowicach na osiedlu Têcza i ulicy Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami œcieków
w miejscowoœciach Kostrzyca, Bukowiec,
Mys³akowice, £omnica, Wojanów – Bobrów
i D¹browica” pracuje nad wy³onieniem wykonawcy spoœród trzech z³o¿onych ofert.
Jeszcze w czerwcu og³oszone zostan¹
przetargi na kontrakt IX, w ramach którego
wybudowane oraz zmodernizowane bêd¹
sieci wodoci¹gowe i kanalizacyjne w gminie
Szklarska Porêba, jak równie¿ kontrakt X dotycz¹cy budowy oczyszczalni œcieków przy
ul. Hofmana w Szklarskiej Porêbie.
W sierpniu opublikowane bêdzie og³oszenie na roboty budowlane w gminie Kowarykontrakt VI, a dotyczyæ ma budowy sieci wodoci¹gowej wraz z ujêciem wody i stacj¹

uzdatniania wody oraz budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i ogólnosp³awnej. Przewiduje siê podpisanie wszystkich umów na realizacjê kontraktów wykonawczych do koñca wrzeœnia bie¿¹cego roku.
Niestety ze wzglêdu na brak ofert uniewa¿niono kontrakt V na us³ugi, w ramach
którego ma zostaæ przygotowana dokumentacja techniczna dla zadañ II etapu Projektu, których wykonanie planowane jest na lata
2009-2012.

mi robót budowlanych w najbli¿szym czasie, w gminach Mys³akowice, Szklarska Porêba i Kowary, bêdzie kolejnym krokiem
przybli¿aj¹cym przeistoczenie tego zak¹tka Karkonoszy w pere³kê ekologiczn¹.
Powy¿sza inwestycja nie dosz³aby do
skutku bez dotacji z Funduszu Spójnoœci Unii
Europejskiej. Wartoœæ pierwszego etapu
Projektu zosta³a oszacowana na ponad
58 mln Euro. Projekt uzyska³ dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w wysokoœci
85% (oko³o 49,4 mln Euro) z dotacji UE.
Pozosta³e, to œrodki w³asne podmiotu realizuj¹cego zadanie: Karkonoskiego Systemu
Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o. o.
(udzia³ w kosztach kwalifikowanych – 2,6%
wartoœci Projektu, czyli oko³o 1,5 mln Euro)
oraz pozyskane w formie po¿yczki z Narodowego (5,1 mln Euro) i Wojewódzkiego
(2,1 mln Euro) Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Szczegó³owych informacji
o Projekcie udziela:

Termin zakoñczenia pierwszego etapu
Projektu pn.”Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji” up³ywa 31 grudnia
2009 roku. Realizacja Projektu pozwoli na
spe³nienie unijnych wymogów w zakresie
usuwania i oczyszczania œcieków zgodnie
z normami obowi¹zuj¹cymi w Unii Europejskiej. Podpisanie kontraktów z wykonawca-
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