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RUSZAJ¥ PRACE BUDOWLANE!
Informacja prasowa, 23.05.2007
Realizatorzy Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” w ramach Funduszu
Spójnoœci postawili kolejny krok
naprzód – œmia³o mo¿na powiedzieæ krok milowy – podpisuj¹c
11 maja br. kontrakt na roboty budowlane kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowni¹ dla miejscowoœci Mi³ków i Œciêgny w gminie Podgórzyn oraz kolektora tranzytowego na terenie Mys³akowic!
Rozpoczyna siê zatem etap realizacji Projektu d³ugo oczekiwany
przez lokaln¹ spo³ecznoœæ. Nareszcie na placu budowy pojawi¹
siê robotnicy i sprzêt!

Przetarg na roboty budowlane
w gminie Podgórzyn wygra³o
Przedsiêbiorstwo Maciej i Wies³aw Gramowscy ATA-TECHNIK
Spó³ka Jawna z Budzynia. Oferta tego Wykonawcy okaza³a siê
najkorzystniejsza: kryterium by³a
cena za wykonanie przedmiotu
zamówienia (oczywiœcie po spe³nieniu wymagañ podmiotowych).
Po marcowej konferencji, kiedy to wójtowie gmin Mys³akowic
i Podgórzyn oraz burmistrzowie
miast Kowary i Szklarska Porêba dokonali symbolicznego zakopania pierwszej rury kanalizacyjnej, budowa nowego systemu
wodno-kanalizacyjnego na terenie czterech gmin – uczestników
Projektu – nabra³a tempa.

Wprawdzie termin zakoñczenia
pierwszego etapu inwestycji up³ywadopiero 31 grudnia 2009 roku,
ale te¿ zakres prac jest ogromny.
Tylko w gminie Podgórzyn prace
w I etapie Projektu obejm¹ zadania zwi¹zane z systemem kanalizacyjnym o d³ugoœci 36,9 km
w miejscowoœciach Mi³ków i Œciêgny, a ponadto powstanie szeœæ
pompowni œcieków.
Traktat Akcesyjny Polski do Unii
Europejskiej zobowi¹zuje gminy
najdalej do 31 grudnia 2010 roku
do dysponowania infrastruktur¹ zabezpieczaj¹c¹ usuwanie i oczyszczanie œcieków zgodnie z normami unijnymi. Uczestnicy Projektu
„Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji, etap I” nie maj¹ w¹tpliwoœci: do tego czasu zd¹¿¹ uroczy zak¹tek u podnó¿a Karkonoszy przekszta³ciæ w ekologiczn¹ pere³kê.
Inwestycja ta, bez ma³a inwestycja na miarê XXI wieku, nie dosz³aby do skutku bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Wartoœæ
pierwszego etapu Projektu zosta³a
oszacowana na ponad 58,1 mln
euro. Projekt uzyska³ dofinansowanie w wysokoœci 85% kosztów kwalifikowanych tj. 49,4 mln euro z dotacji Funduszu Spójnoœci. Pozosta³e œrodki to œrodki w³asne podmiotu realizuj¹cego zadanie: Karkonoskiego Systemu Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. (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.
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