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MIASTO I GMINA SZCZAWNICA

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

FUNDUSZE UNIJNE
UZDRAWIAJĄ UZDROWISKO SZCZAWNICA

SSzzcczzaaww  nnii  ccęę  mmoożż  nnaa zzaa  llii  cczzyyćć  ddoo nnaajjaa  ttrraakk  ccyyjj  nniieejj  sszzyycchh
ttuu  rryy  ssttyycczz  nniiee  mmiieejj  ssccoo  wwoo  śśccii  ww PPooll  ssccee..  ZZee  wwzzggllęę  dduu
nnaa uuzzddrroo  wwii  sskkoo  wwąą  ii ttuu  rryy  ssttyycczz  nnąą  ffuunnkk  ccjjęę  mmiiaa  ssttaa,,  iinn  --
ffrraa  ssttrruukk  ttuu  rraa  wwoodd  nnoo  --kkaa  nnaa  llii  zzaa  ccyyjj  nnaa ppoo  wwiinn  nnaa ssppeełł  --
nniiaaćć  ssttaann  ddaarr  ddyy  ii ffuunnkk  ccjjoo  nnoo  wwaaćć  ppoo  pprraaww  nniiee
ii bbeezz  aa  wwaa  rryyjj  nniiee..  NNiiee  ssttee  ttyy  zznnaa  cczząą  ccyymm  pprroo  bbllee  mmeemm
SSzzcczzaaww  nnii  ccyy  jjeesstt  oobbeecc  nnyy  ssttaann  iinn  ffrraa  ssttrruukk  ttuu  rryy  uujjęęćć
ii ssttaa  ccjjii  uuzzddaatt  nniiaa  nniiaa  wwoo  ddyy..  WW ookkrree  ssaacchh  zzwwiięękk  sszzoo  --
nnyycchh  ooppaa  ddóóww,,  rroozz  ttoo  ppóóww  wwiioo  sseenn  nnyycchh  cczzyy  pprraacc  llee  --
śśnnyycchh  nnaa  ssttęę  ppuu  jjee  zzaa  nniiee  cczzyysszz  cczzee  nniiee  uujjęęćć  sskkuutt  kkuu  jjąą  ccee
ttyymm,,  iiżż  wwoo  ddaa  ddoo  ssttaarr  cczzaa  nnaa ddoo oodd  bbiioorr  ccóóww  nniiee  nnaa  ddaa  --
jjee  ssiięę  ddoo ssppoo  żżyy  cciiaa..  JJeesstt  ttoo  ddoośśćć  iissttoott  nnyy  pprroo  bblleemm,,
ggddyyżż  SSzzcczzaaww  nnii  ccaa  rroocczz  nniiee  jjeesstt  oodd  wwiiee  ddzzaa  nniiaa  śśrreedd  nniioo
pprrzzeezz  ookk.. 5500 000000  ttuu  rryy  ssttóóww  ii kkuu  rraa  ccjjuu  sszzyy..  TTaakk  dduu  żżaa
lliicczz  bbaa  oodd  wwiiee  ddzzaa  jjąą  ccyycchh  śśwwiiaadd  cczzyy  oo dduu  żżyymm  ppoo  ppyy  cciiee
nnaa wwoo  ddęę..  SSttąądd  tteeżż  UUrrzząądd  MMiiaa  ssttaa  ii GGmmii  nnyy  SSzzcczzaaww  nnii  --
ccaa  zzłłoo  żżyyłł  zz ssuukk  ccee  sseemm  wwnniioo  sseekk  oo śśrroodd  kkii  zz MMaa  łłoo  ppooll  --
sskkiiee  ggoo  RRee  ggiioo  nnaall  nnee  ggoo  PPrroo  ggrraa  mmuu  OOppee  rraa  ccyyjj  nnee  ggoo,,
ddzziiaa  łłaa  nniiaa 77..11  GGoo  ssppoo  ddaarr  kkaa  wwoodd  nnoo  --śścciiee  kkoo  wwaa,,  nnaa zzaa  --

ddaa  nniiee::  „„RRoozz  bbuu  ddoo  wwaa  ii mmoo  ddeerr  nnii  zzaa  ccjjaa  uujjęęćć  ii ssttaa  ccjjii
uuzzddaatt  nniiaa  nniiaa  wwoo  ddyy  ddllaa  mmiiaa  ssttaa  SSzzcczzaaww  nnii  ccaa  zz eellee  mmeenn  --
ttaa  mmii  oocchhrroo  nnyy  śśrroo  ddoo  wwii  sskkaa””  ppoo  zzyy  sskkuu  jjąącc  ddoo  ffii  nnaann  ssoo  --
wwaa  nniiee  ww wwyy  ssoo  kkoo  śśccii  88 000000 000000,,0000 zzłł..

Dzia ła nia Pro jek tu prze wi du ją: mo der ni za cję uję -
cia wo dy na zbior ni ku „Po krzy wy”, mo der ni za cję
uję cia wo dy na zbior ni ku „Se we ry nów ka”, bu do wę
ru ro cią gów prze sy ło wych wo dy su ro wej, roz bu do -
wę 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.

W ra mach mo der ni za cji uję cia „Po krzy wy” i „Se we -
ry nów ka” prze wi dzia ne zo sta ły na stę pu ją ce roz -
wią za nia tech nicz ne:
– bu do wa ka na łu obie go we go wód bu rzo wych,
– mon taż sys te mu mo ni to rin gu męt no ści,
– po dział ist nie ją ce go zbior ni ka na część osad ni -

ko wą – zbior nik wstęp ny i zbior nik wo dy czy stej,
po przez bu do wę ja zu roz dzie la ją ce go,

– za sto so wa nie naj lep szej do stęp nej tech no lo gii
w po sta ci mon ta żu sit ssaw nych,

– bu do wę prze pław ki dla ryb,
– in ne roz wią za nia kon struk cyj no -tech nicz ne po -

pra wia ją ce pra cę uję cia.
W za kre sie roz bu do wy Sta cji Uzdat nia nia Wo dy
prze wi dy wa ne są:
– ro bo ty in ży nie ryj no -bu dow la ne zwią za ne z mo -

der ni za cją i roz bu do wą obiek tu,
– in sta la cja no wo cze snych urzą dzeń i in sta la cji

tech no lo gicz nych słu żą cych uzdat nia niu wo dy.

Re ali za cja pro jek tu po zwo li:
– za bez pie czyć ist nie ją ce uję cia po przez za sto so -

wa nie obie gu wód bu rzo wych,
– uzy skać re zer wę wo dy czy stej (po nad jed ną do -

bę),
– re zer wę ele men tów czerp nych,
– mi ni mal ny czas od no wy ele men tów czerp nych

(krót ki czas płu ka nia),
– re zer wę pomp.

„Fun du sze unij ne, któ re pły ną do na sze go mia sta
w ra mach Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2007-2013 rze czy wi ście
uzdra wia ją Szczaw ni cę” – twier dzi Grze gorz Nie -
zgo da – Bur mistrz Mia sta. – „War to by ło skła dać
wnio ski, war to by ło przy go to wy wać pro jek ty. Te raz
ko rzy sta my z na sze go człon ko stwa w Unii Eu ro pej -
skiej”.

Budowana nowa stacja uzdatniania wody

Przebieg prac na ujęciu wody „Sewerynówka”


