Efekt ekologiczny doceni¹
kolejne pokolenia!
INFORMACJA PRASOWA
27.09.2010 r.

rêba - zakoñczono tam roboty sieciowe i wybudowano obiekty kubaturowe, które teraz s¹ wyposa¿ane
w aparaturê do filtracji i uzdatniania wody.
Efekty rzeczowe Projektu zosta³y
osi¹gniête : Gminy wyposa¿ono w infrastrukturê techniczn¹ umo¿liwiaj¹c¹
odbiór i oczyszczanie œcieków komunalnych zgodnie z wymogami unijnymi. Mieszkañcy terenów objêtych Projektem mog¹ teraz korzystaæ z wody

Dobiega koñca Projekt pn. „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I”, realizowany na obszarze
czterech Gmin zrzeszonych w Zwi¹zku Gmin Karkonoskich: Kowar, Mys³akowic, Podgórzyna i Szklarskiej Porêby. Wartoœæ Projektu oszacowano
na 58 117 000 euro, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójnoœci wynios³o 49 399 450 euro.
W ramach pierwszego
etapu Projektu wybudowano i zmodernizowano oko³o 30 km sieci wodoci¹gowych, 230 km sieci kanalizacyjnych, oraz uruchomiono nowoczesn¹ oczyszczalniê œcieków. Gminy
wzbogaci³y siê o nowe ujêcia wody, stacje uzdatniania wody i przepompownie
œcieków. Do koñca paŸdziernika br. sfinalizowany
zostanie ostatni kontrakt budowlany realizowany na teOczyszczalnia œcieków w Szklarskiej Porêbie przy
renie Gminy Szklarska Po- ul. Hofmana wybudowana w ramach Kontraktu Nr X.

do konsumpcji o jakoœci odpowiadaj¹cej standardom okreœlonym przez
Ministerstwo Zdrowia. Inwestycja ekologiczna - dziêki maksymalnemu wykorzystaniu infrastruktury oczyszczania œcieków - przyczyni siê do ochrony zasobów wody pitnej dla aglomeracji jeleniogórskiej.
Ostateczny cel Projektu – efekt ekologiczny – realizowany bêdzie stopniowo! Wieloletnia eksploatacja nowoczesnej sieci poprawi stan œrodowiska naturalnego oraz pozwoli na
oszczêdne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Dostosowanie gospodarki wodno-œciekowej do
wymagañ Polski i Unii Europejskiej
w zakresie ochrony i poprawy jakoœci œrodowiska oraz zdrowia mieszkañców - doceni¹ kolejne pokolenia.
Realizacja zadañ Projektu nie by³aby mo¿liwa bez spo³ecznej akceptacji. Mieszkañcy czterech Gmin zrzeszonych w Zwi¹zku Gmin Karkonoskich cierpliwie znosili uci¹¿liwoœci komunikacyjne zwi¹zane z budow¹ sieci. Teraz mog¹ korzystaæ z profitów
p³yn¹cych z Projektu.
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