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Już kilka miesięcy trwają prace związane
z budową nowych ujęć wody dla Uzdrowi-
ska Szczawnica. Inwestycja ta możliwa
jest dzięki wsparciu finansowemu uzyska-
nemu z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa 7, infrastruktura Ochro-
ny Środowiska, Działanie 7.1 Gospodarka
Wodno-Ściekowa, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego, w ramach którego Szczawnica
otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści 8 000 000, 00 zł na realizację zadania
pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja
ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta
Szczawnica z elementami ochrony środo-
wiska”. W ramach projektu przewidywa-
na jest: modernizacja ujęcia wody
na zbiorniku „Pokrzywy”, modernizacja
ujęcia wody na zbiorniku „Sewerynówka”,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

Trwające prace na ujęciu „Sewerynówka”

Burmistrz Miasta Grzegorz Niezgoda

MIASTO I GMINA SZCZAWNICA

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA UJĘĆ STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA SZCZAWNICY Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

JJEEŚŚLLII  PPOO  WWOODDĘĘ  
ttoo  ttyyllkkoo  ddoo  SSZZCCZZAAWWNNIICCYY!!

bu do wa ru ro cią gów prze sy ło wych wo dy
su ro wej, roz bu do wa sta cji uzdat nia nia
wo dy, mon taż apa ra tu ry kon tro l no -po mia -
ro wej i sys te mu ste ro wa nia. W ra mach in -
we sty cji po wsta ną rów nież ele men ty
ochro ny przy ro dy, któ ry mi są dwie prze -
pław ki dla ryb: na uję ciu „Po krzy wy”
i na uję ciu „Se we ry nów ka”. Ce lem in we -
sty cji jest za pew nie nie do brej ja ko ści wo dy
pit nej miesz kań com, tu ry stom i ku ra cju -
szom prze by wa ją cym na te re nie mia sta
i gmi ny Szczaw ni ca.Do tej po ry opi nie za -
rów no miesz kań ców, jak rów nież chęt nie
od wie dza ją cych Szczaw ni cę tu ry stów czy
ku ra cju szy by ły jed no znacz ne i nie zbyt
po chleb ne. Za rzu ca li oni bo wiem nie zbyt
do brą ja kość wo dy pit nej w kra nach oraz
czę ste prze rwy w jej do sta wach. Cał ko wi -
ta zmia na spo so bu po bie ra nia wo dy oraz
tech no lo gii jej uzdat nia nia, za sto so wa -
na obec nie w Szczaw ni cy, już z po cząt -
kiem przy szłe go ro ku przy nie sie pierw sze
po zy tyw ne efek ty. Do sta wa wo dy bez

chlo ru, zdat nej do pi cia pro sto z kra nu
przez 24 go dzi ny na do bę, to głów ne za -
ło że nia re ali zo wa ne go przed się wzię cia.
„Chce my, by przy jeż dża ją cy do Szczaw ni -
cy ku ra cju sze i tu ry ści otrzy my wa li pro -
duk ty naj wyż szej ja ko ści. By sta le wra ca li
do nas z ro dzi na mi i zna jo my mi nie tyl ko
po wy po czy nek, ale rów nież zdro wie
i uro dę, a to za pew nić im mo że mię dzy in -
ny mi czy sta, gór ska wo da” – mó wi Bur -
mistrz Szczaw ni cy Grze gorz Nie zgo da. 
Czę ste prze rwy w do sta wie wo dy pit nej
do go spo darstw do mo wych, pen sjo na tów
i ho te li zwią za ne są z jed nej stro ny z du żą
licz bą go ści prze by wa ją cych jed no ra zo wo
na te re nie Szczaw ni cy (w licz bie
ok. 5 000), z dru giej zaś awa ryj no ścią
urzą dzeń fil tru ją cych wo dę pod czas opa -
dów at mos fe rycz nych, du ży mi stra ta mi
w sie ci prze sy ło wej wo dy wy no szą cy mi bli -
sko 80% oraz nie wiel kie mu zbior ni ko wi re -
ten cyj ne mu o po jem no ści 700 m3.
Re ali za cja po wyż szej in we sty cji, po wią za -

na z kom plek so wą wy mia ną ca łej sie ci
wo do cią go wej na te re nie mia sta, wy klu -
czy prze rwy w po bo rze i fil tra cji wo dy
pod czas gwał tow nych opa dów desz czu,
zmi ni ma li zu je stra ty w sie ci do kil ku pro -
cent, zaś no wy zbior nik re ten cyj ny o po -
jem no ści 2 200 m3, za gwa ran tu je
bez piecz ny za pas czy stej wo dy dla
wszyst kich miesz kań ców i go ści prze by -
wa ją cych w Szczaw ni cy.

„Do tej po ry to naj więk sza in we sty cja
na te re nie Szczaw ni cy. Pro wa dzo na jest
w spo sób umoż li wia ją cy cią głe ko rzy sta -
nie z wo dy bez za gro że nia w po sta ci
przerw w jej do sta wie, a wy ko rzy sty wa -
ne w pra cach ma te ria ły i tech no lo gie
naj wyż szej ja ko ści, gwa ran tu ją bez a wa -
ryj ne użyt ko wa nie przez ko lej ne dzie się -
cio le cia” – za pew nia opty mi stycz nie
Bur mistrz Grze gorz Nie zgo da.


