
Szczawnica rocznie jest odwiedzania
średnio przez ok. 250 000 tury-
stów i kuracjuszy korzystających

z uroków spływu Dunajca czy wąwozu
Homole. Tak duża liczba odwiedzających
wiąże się z dużym popytem na wodę
w Szczawnicy. Ze względu na uzdrowisko-
wą i turystyczną funkcję miasta, infra-
struktura wodno-kanalizacyjna (tak waż-
na w kontekście uzdrowiskowo-turystycz-
nym) powinna spełniać standardy i funk-
cjonować poprawnie i bezawaryjnie. 

„Sam fakt, iż Szczawnica znajduje się
w ścisłej czołówce miast uzdrowiskowych
i turystycznych rejonu Pienin oraz Beski-
du Sądeckiego, a samą Szczawnicę moż-
na zaliczyć do najatrakcyjniejszych tury-
stycznie miejscowości w Polsce, nakłada
na jej burmistrzu obowiązek wyjątkowej
dbałości zarówno o mieszkańców jak
również licznie przybywających gości”
– mówi burmistrz miasta i gminy Szczaw-
nica Grzegorz Niezgoda. „Dlatego wła-
śnie wspólnie z moim zastępcą Janem
Golbą podjęliśmy skuteczną próbę pozy-
skania dofinansowania na rozwiązanie
problemu czystej wody w mieście.” 

Największa w historii miasta Szczawnicy
pozyskana kwota dofinansowania w wy-
sokości 8 000 000,00 zł pochodzi z Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, oś
Priorytetowa 7, infrastruktura Ochrony
Środowiska, Działanie 7.1 Gospodarka
Wodno-Ściekowa, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. 

Małopolski Regionalny Program Opera-
cyjny na lata 2007-2013 jest podstawo-
wym dokumentem operacyjnym służą-
cym realizacji polityki rozwoju regionu.
Łączy on w sobie założenia Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia oraz po-
trzeby i aspiracje mieszkańców wynikają-
ce ze specyfiki i wewnętrznego potencja-
łu województwa małopolskiego. Otrzy-
mane wsparcie przeznaczone jest na re-
alizację zadania w ramach projektu:
„Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji
uzdatniania wody dla miasta Szczawnicy
z elementami ochrony środowiska”
– na dofinansowanie którego burmistrz
miasta i gminy Szczawnica Grzegorz Nie-
zgoda podpisał umowę z Zarządem Wo-
jewództwa Małopolskiego w dniu 15
grudnia 2008 r. 

„Realizacja zadania wraz z komplementar-
nym projektem „Kompleksowej rehabilita-
cji i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej dla Uzdrowiska Szczawnica”,
również wspólfinansowanym w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Prio-
rytetowa 7, infrastruktura Ochrony Środo-
wiska, Działanie 7.1 Gospodarka Wodno-
-Ściekowa, współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
jest elementem szerokich działań mają-
cych doprowadzić do istotnego ogranicze-
nia strat wody i poprawy jej jakości” – pod-
kreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda.
„W ramach projektu przewidywana jest
modernizacja ujęcia wody na zbiorniku
„Pokrzywy”, modernizacja ujęcia wody
na zbiorniku „Sewerynówka”, budowa ru-
rociągów przesyłowych wody surowej, roz-
budowa stacji uzdatniania wody, montaż
aparatury kontrolno-pomiarowej i systemu
sterowania. W ramach inwestycji powsta-
ną również elementy ochrony przyrody,
którymi są dwie przepławki dla ryb: na uję-
ciu „Pokrzywy” i na ujęciu „Sewerynówka”.
Całość inwestycji powinna zakończyć się
do dwóch lat od podpisania umowy z Za-
rządem Województwa Małopolskiego. Bez
możliwości dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej Szczawnica nie uniosłaby
kosztów tej wielkiej, totalnej przebudowy
infrastruktury wodno-ściekowej skumulo-
wanych do raptem dwóch lat. Już w latach
siedemdziesiątych przymierzano się do wy-
miany sieci – bezskutecznie” – wyjaśnia
burmistrz – „Teraz pojawiła się szansa,
a my ją wykorzystaliśmy, bo Szczawnica,
będąca uzdrowiskiem znanym w całej Eu-
ropie, zasługuje na to, by Unia Europejska
trochę odwdzięczyła się za wkład przyrod-
niczy i kulturowy, jaki wnosi w całokształt
Wspólnoty ledwie siedmiotysięczna miej-
scowość” – uśmiecha się Niezgoda.

Aktualne zdjęcia z realizacji robót realizo-
wanych w ramach projektu można obej-
rzeć na stronie www.szczawnica.pl.
Informacje o funduszach dostępnych dla
mieszkańców, firm i instytucji z Małopol-
ski, z których skorzystało miasto i gmi-
na Szczawnica w ramach projektu: „Roz-
budowa i modernizacja ujęć i stacji uzdat-
niania wody dla miasta Szczawnica z ele-
mentami ochrony środowiska”, moż-
na znaleźć na stronie http://www.wrota-
malopolski.pl/root_FEM.
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