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PROGRAM 
REGIONALNY
narodowa strategia spójności UNIA EUROPEjskA
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MIAstO I GMINA szczAwNIcA

ROzbUdOwA I MOdERNIzAcjA Ujęć I stAcjI UzdANIANIA wOdY dLA MIAstA szczAwNIcY  
z ELEMENtAMI OchRONY śROdOwIskA

FUNDUSZE UNIJNE 
UZDRAWIAJĄ 
UZDROWISKO 

SZCZAWNICA
Szczawnicę można zaliczyć do najatrak-
cyjniejszych turystycznie miejscowości 
w Polsce. Ze względu na uzdrowiskową 
i turystyczną funkcję miasta infrastruktu-
ra wodno-kanalizacyjna powinna speł-
niać standardy i funkcjonować popraw-
nie i bezawaryjnie. Niestety, znaczącym 
problemem Szczawnicy jest obecny 
stan infrastruktury ujęć i stacji uzdat-
niania wody. W okresach zwiększonych 
opadów, roztopów wiosennych czy 
prac leśnych następuje zanieczyszcze-
nie ujęć skutkujące tym, iż woda dostar-
czana do odbiorców nie nadaje się do 
spożycia. Jest to dość istotny problem, 
gdyż Szczawnica rocznie jest odwie-
dzania średnio przez ok. 60 tys. tury-
stów i kuracjuszy. Tak duża liczba od-
wiedzających oznacza duży popyt na 
wodę. Stąd też Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica złożył z sukcesem wniosek 
o środki z Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego, działanie 
7.1 Gospodarka wodno-ściekowa, na 
zadanie: „Rozbudowa i modernizacja 
ujęć i stacji uzdatniania wody dla mia-
sta Szczawnica z elementami ochrony 
środowiska”, pozyskując dofinansowa-
nie w wysokości 8.000.000,00 zł 
Działania Projektu przewidują: moder-
nizację ujęcia wody na zbiorniku „Po-
krzywy”, modernizację ujęcia wody na 
zbiorniku „Sewerynówka”, budowę ru-
rociągów przesyłowych wody surowej, 
rozbudowę stacji uzdatniania wody, 
montaż aparatury kontrolno-pomiaro-
wej i systemu sterowania. W ramach 
inwestycji powstaną również elementy 
ochrony przyrody, którymi są dwie prze-
pławki dla ryb: na ujęciu „Pokrzywy” i 
na ujęciu „Sewerynówka”. Celem in-
westycji jest zapewnienie dobrej jakości 
wody pitnej mieszkańcom, turystom i 
kuracjuszom, przebywającym na tere-
nie Miasta i Gminy Szczawnica.

Istniejąca hala zasów Dolna część filtra, przewidziana 
do montażu

Istniejący filtr zapasowy Przewidywany stan po realizacji 
inwestycji – nowa stacja 

uzdatniania wody

Istniejący filtr pośpieszny na stacji 
uzdatniania wody

Nowe technologie – filtry 
pośpieszne, które będą 
zastosowane na stacji 

uzdatniania wody.


