Odtworzenie nawierzchni
ul.Matejki w Wieliczce
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Funduszu Spójnoœci
w ramach Programu Infrastruktura i Œrodowisko

Przepompownia œcieków
wieœ: Czarnochowice

W maju 2008 roku Gmina Wieliczka zùoýyùa wniosek o dofinansowanie przedsiæwziæcia pn. „Budowa
kanalizacji w gminie Wieliczka” w ramach pierwszego naboru Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Úrodowisko. Celem bezpoúrednim przedsiæwziæcia jest likwidacja niedoborów systemu wodno-úciekowego, tj.
wyposaýenie gminy Wieliczka w system kanalizacyjny, a tym samym wniesienie wkùadu w speùnienie gùównego
celu osi priorytetowej I „Gospodarka wodno-úciekowa” POIiÚ: „Wyposaýenie (do koñca 2015 r.) aglomeracji
powyýej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie úcieków”. Wniosek przeszedù pozytywne weryfikacje
dokonane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Úrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a nastæpnie przez
Ministerstwo Úrodowiska, które pismem z 19 maja 2009 r, sygnowanym przez Sekretarza Stanu Stanisùawa
Gawùowskiego poinformowaùo o speùnieniu kryteriów merytorycznych niezbædnych do przyznania
dofinansowania.
Uroczyste wræczenie decyzji o dofinansowaniu miaùo miejsce w Wieliczce 29 czerwca 2009 r. Przedsiæwziæcie
pod wzglædem realizacyjnym podzielono na 15 zadañ. Zadania zwiàzane sà z budowà kanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowoúci:
?
Czarnochowice,

?
Choràgwica,
?
Kokotów,
?
Lednica Górna,
?
Mietniów,
?
Roýnowa,
?
Úledziejowice,
?
Zabawa,
?
Wieliczka – osiedla Koúciuszki, Zdrojowe, Lekarka, Ogrodowe, Bogucice.

Przedsiæwziæcie zakùada równieý wykonanie rozdziaùu kanalizacji ogólnospùawnej na terenie miasta,
a tym samym eliminacjê wód deszczowych z systemu kanalizacyjnego odprowadzajàcego úcieki do
oczyszczalni Pùaszów II.
Zakres projektu obejmuje wykonanie prac projektowych oraz budowlano-montaýowych ok. 120 km
sieci kanalizacyjnej oraz 20 przepompowni úcieków.
Realizacja projektu ma nastàpiã w latach 2010-2013. Przedsiæwziæcie umoýliwi podùàczenie do systemu
kanalizacyjnego 10 429 osób. Dziaùaniami zwiàzanymi z przygotowaniem i wdroýeniem przedsiæwziæcia zajmuje
siæ Jednostka Realizujàca Projekt (JRP), dziaùajàca na prawach wydziaùu, w strukturach Urzædu Miasta
i Gminy Wieliczka
8 stycznia 2010 r. w obecnoúci senatora RP Macieja Klimy, czùonka Zarzàdu Województwa
Maùopolskiego Wojciecha Kozaka, starosty wielickiego Jacka Juszkiewicza, radnych Rady Miejskiej w Wieliczce,
soùtysów, przewodniczàcych osiedli i mieszkañców, burmistrz Wieliczki Artur Kozioù oraz prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Úrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Krzysztof Bolek, podpisali umowæ o
dofinansowaniu projektu: Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka.

Pocisk z czasów II wojny œwiatowej
wykopany w czasie prac realizacyjnych
we wsi Kokotów
Prace realizacyjne Wieliczka

