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Fundusz Spójnoœci

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

"Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji" – inwestycj¹ w przysz³oœæ
Informacja prasowa, Jelenia Góra 27.02.2007
O tej inwestycji kolejne pokolenie powie: „prze³omowa”, „chroni¹ca to, co mamy najcenniejszego: zdrowie i naturalne œrodowisko”! Na terenie
czterech gmin nale¿¹cych do Zwi¹zku Gmin Karkonoskich: Kowar, Mys³akowic, Podgórzyna i
Szklarskiej Porêby ruszy³a inwestycja pn. „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap
I”.
Dzia³ania w ramach Projektu przyczyni¹ siê do
realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakoœci œrodowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz
oszczêdnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Dla gmin objêtych Projektem, które tak powa¿nie potraktowa³y politykê ekologiczn¹ – nagrod¹
za poniesione trudy inwestycji dostosowuj¹cych
gospodarkê wodno-œciekow¹ do wymogów unijnych, bêdzie nie tylko poprawa stanu œrodowiska
naturalnego, czystoœci wód i gleby, ale równie¿
wy¿szy standard ¿ycia mieszkañców, ochrona ich
zdrowia oraz rozwój turystyki. To ostatnie jest
tym wa¿niejsze, ¿e inwestycje prowadzone s¹ w
unikalnym zak¹tku Polski, gdzie s¹siaduj¹ ze sob¹
obszary Karkonoskiego Parku Narodowego, Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru!

Przedsiêwziêcie zakrojone jest na ogromn¹
skalê. Uczestnicy Projektu nie mieliby szans na
podjêcie tak kosztownych inwestycji bez wspó³finansowania zadania ze œrodków unijnych.
Wartoœæ Projektu zosta³a oszacowana na wartoœæ 58 276 000 Euro, z czego 58 117 000
Euro stanowi¹ koszty kwalifikowane, w 85%
pochodz¹ce z Unii Europejskiej uzyskane w formie dotacji w ramach Funduszu Spójnoœci.
Pozosta³e œrodki pozyskano w formie po¿yczek z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci 5 109
739,00 Euro oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, a
jest to kwota 2 118 987,00 Euro. Udzia³ œrodków w³asnych podmiotu realizuj¹cego zadanieBeneficjenta, tj. Karkonoskiego Systemu Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w Bukowcu
w kosztach kwalifikowanych wynosi 1 488
824,00 Euro, tj. 2,6% wartoœci Projektu.
W ramach pierwszego etapu Projektu na terenie gminy Mys³akowice wybudowana bêdzie sieæ
wodoci¹gowa o d³. 6, 8 km oraz sieci kanalizacji
sanitarnej o d³. 104, 2 km z przepompowniami
œcieków. Gmina Kowary „wzbogaci” siê o now¹
sieæ wodoci¹gow¹ o d³. 2,5 km wraz z ujêciem i
stacj¹ uzdatniania wody. Wybudowana oraz

zmodernizowana zostanie obecnie funkcjonuj¹ca sieæ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
ogólnosp³awnej o d³. 38, 2 km. Na tym etapie
zaplanowano równie¿ budowê sieci kanalizacji sanitarnej o d³. 36,9 km z przepompowniami œcieków w gminie Podgórzyn. Na now¹
oczyszczalniê œcieków, stacje 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
mog¹ liczyæ mieszkañcy Szklarskiej Porêby.
W wyniku zakoñczonych ju¿ postêpowañ
przetargowych, Spó³ka z o. o. Karkonoski
System Wodoci¹gów i Kanalizacji, zawar³a
umowy na œwiadczenie us³ug: Pomocy technicznej w I fazie Projektu z konsorcjum podmiotów „CITEC” S.A. z Katowic oraz „EKOPROJEKT” z Zabrza (opracowanie dokumentacji przetargowej); Promocji podczas realizacji Projektu z konsorcjum podmiotów „EKSA”
Sp. z o.o. i Drukarnia TRIADA Sp. z o.o. z
Wroc³awia (promocja Projektu zgodnie z wymogami Unii Europejskiej) oraz In¿yniera Kontraktu z konsorcjum podmiotów ECM Group
Polska Sp. z o.o. Warszawa i Budownictwo
Drogowe Altkom Sp. z o.o. Donieck (nadzór
nad prawid³ow¹ realizacj¹ kontraktów budowlanych-inwestor zastêpczy).
W latach 2008-2012 planowana jest realizacja drugiego etapu Projektu pn. „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji”, który
obejmie swym zasiêgiem gminy, jak: Kowary,
Mys³akowice, Piechowice i Podgórzyn. W ramach drugiego etapu zmodernizowanych i
nowo wybudowanych zostanie 80 km sieci
kanalizacji sanitarnej oraz 150 km sieci wodoci¹gowej!

Pamiêtajmy, ¿e wiêkszoœæ zmian, jakie
zachodz¹ w przyrodzie wskutek dzia³alnoœci
cz³owieka, jest nieodwracalna. Jest jednak
szansa, ¿e dziêki inicjatywom przyjaznym
œrodowisku, dziêki wsparciu finansowemu z
Unii Europejskiej, dziêki realizacji proœrodowiskowych inwestycji mieszkañcy karkonoskich gmin bêd¹ mogli „¯yæ ponadprzeciêtnie w nieprzeciêtnym regionie”.
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