Gmina Skrzyszów
realizuje projekt
dofinansowany
z Funduszy Europejskich
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami, do przepompowni i drogami
dojazdowymi w m. Pogórska Wola - Przysiółek
Wielkie Pole
Celem projektu jest rozwój infrastruktury technicznej Gminy
Skrzyszów, poprawa czystości gleby, wód powierzchniowych, rzeki
Biała Tarnowska, odbiornika ścieków oczyszczonych z oczyszczalni
ścieków w Tarnowie oraz wód podziemnych. W wyniku realizacji
projektu wzrośnie liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej
- 1015 RLM/osób oraz liczba dodatkowych osób korzystających z
ulepszonego oczyszczania ścieków (CI) - 1015 osób
Dofinansowanie projektu z UE: 5 823 553,70 PLN
Pożyczka NFOŚiGW: 2 854 683,00 PLN
Koszt całkowity projektu: 12 094 123,08 PLN

GMINA SKRZYSZÓW ROZPOCZĘŁA BUDOWĘ SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI,
DO PRZEPOMPOWNI I DROGAMI DOJAZDOWYMI W M.

POGÓRSKA WOLA - PRZYSIÓŁEK WIELKIE POLE

ZAKRES INWESTYCJI

29 listopada 2018 roku Gmina Skrzyszów przystąpiła do realizacji długo wyczekiwanej przez mieszkańców
Pogórskiej Woli inwestycji. Wójt Gminy Skrzyszów podpisał umowę z Firmą Usługowo-Handlową MATMAT Krzysztof Mącior z siedzibą w 33-158 Szynwałd 102B.
Z uwagi na szeroki zakres i intensywny harmonogram robót w najbliższych miesiącach można się spodziewać
utrudnień komunikacyjnych w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy o zwracanie
uwagi na tymczasowe oznakowanie i ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy. W niektórych
miejscach mogą występować przejściowe trudności w dojechaniu do posesji. Wszelkich informacji w tym
zakresie udzielą pracownicy firmy wykonawczej. Ponadto z uwagi na duży zakres prac i głębokie wykopy
mogą zdarzać się przypadkowe uszkodzenia sieci wodociągowych, kablowych i innych. Uszkodzenia będą
naprawiane na bieżąco, jednak w rejonach prowadzenia prac mogą wystąpić nieprzewidziane przerwy w
dostawie mediów. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Powstająca
infrastruktura ma polepszyć warunki życia mieszkańcom, co z pewnością zrekompensuje przejściowe
niedogodności.
ZAKRES INWESTYCJI
W zakresie przedmiotowego Projektu zostały zaplanowane do realizacji następujące działania z zakresu
likwidacji niedoborów ilościowych i/lub jakościowych sieci kanalizacyjnych:
− budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej długości – 16,538 km,
− budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej o łącznej długości – 3,786 km,
− budowa 188 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości – 3,494 km,
− budowa 6 przepompowni ścieków.
CELEM PROJEKTU JEST rozwój infrastruktury technicznej Gminy Skrzyszów, poprawa czystości gleby,
wód powierzchniowych, rzeki Biała Tarnowska, odbiornika ścieków oczyszczonych z oczyszczalni
ścieków w Tarnowie oraz wód podziemnych. W wyniku realizacji projektu wzrośnie liczba nowych
użytkowników sieci kanalizacyjnej - 1015 RLM/osób oraz liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI) - 1015 osób
POZOSTAŁE INFORMACJE:
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
W dniu 24 maja 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0265/17
Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0265/17-00
Koszt całkowity projektu: 12 094 123,08 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 6 851 239,65 PLN
Wysokość dofinansowania: 5 823 553,70 PLN
Wysokość pożyczki z NFOŚiGW: 2 854 683,00 PLN

