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Projekt ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej
zlewni rzeki Biata w ramach programu Czysty Dunajec"

Spotka Komunalna ,,Dorzecze Bialej" Sp. z o.o.
z Tuchowa realizuje projekt pn.: ..Uporz^dkowanie
gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzeki Biata
w ramach programu Czysty Dunajec". Projekt ten
realizowany jest z Programu Qperacyjnego Infra-
struktura i Srodowisko 2007-2013. Celem progra-
mu jest poprawa atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski
i jej regionow poprzez rozwoj infrastruktury tech-
nicznej przy rownoczesnej ochronie i poprawie sta-
nu srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci
kulturowej i rozwijaniu spojnosci terytorialnej.

Realizowany Projekt jest w 85% dofinansowany
z Unii Europejskiej, co daje kwot§ prawie 95 milio-
now dofinansowania.'

Sp6tka ,,Dorzecze Biatej" podpisata umowe.
na realizacj? inwestycji 31.05.2010 r. z Wojewodz-
kim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie.

Projekt ,,L)porzqdkowanie gospodarki wodno-
-sciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu
Czysty Dunajec" podzielono na 25 kontraktow: 4
kontrakty ustugowe, 4 kontrakty na dostawy, w ra-
mach ktorych dostarczono pojazdy niezb^dne
do realizacji inwestycji, oraz 17 kontraktow na ro-
boty budowlane - 12 na obiektach liniowych i 5
na obiektach kubaturowych. Realizacja Kontrakt6w
prowadzona jest na terenie 4 gmin: Tuchow, Rze-
piennik Strzyzewski, Ciezkowice i Ryglice. W ra-
mach Projektu zostanie wybudowane ok. 105 km
sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 56 km sieci wodo-
cia,gowej, zostana_ przebudowane i rozbudowane
3 oczyszczalnie sciek6w: w Tuchowie, Ciezkowi-
cach i Bogoniowicach oraz dwie stacje uzdatniania

wody: Lubaszowa i Ciezkowice. Po zrealizowaniu
inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie
podtaczonych przeszto 7 tysiQcy mieszkaricow,
a do sieci wodociaciowej prawie 4 tysiqce miesz-
karicow.

Tablica informacyjna o Projekcie

Obecne realizacje

W styczniu biezacego roku zakoiiczono wyko-
nanie dwoch kolejnych kontraktow liniowych -
w gminie Ryglice wykonano siec kanalizacji sani-
tarnej o dlugosci 14,4 km, natomiast w gminach
Rzepiennik Strzyzewski i CiQzkowice zakonczono
budowe. sieci wodocia^owej o dtugosci 15,5 km.

Coraz wyzszy stopieri zaawansowania osia.gaĵ
prace prowadzone na pozostalych kontraktach
zwiazanych z budow^ sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociacjowej. Zakoiiczenie wszystkich prac
przewidziane jest w biezqcym roku kalendarzo-
wym.

Intensywne prace budowlano-montazowe reali-
zowane sa, takze na obiektach kubaturowych w Tu-
chowie i Lubaszowej. Ukoriczenie obu zadafi
przewidziane jest na 111 kwartaf br. W ramach Kon-
traktu II pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa stacji
uzdatniania wody w Lubaszowej" wykonano nowa.
lini§ do filtracji wody surowej, tj. lamele oraz filtry
samopiucza,ce. Uruchomienie linii przewidziane
jest na marzec br.

Kolumny kontaktowe na SUW Lubaszowa

Natomiast na obiekcie oczyszczalni sciek6w
w Tuchowie w dalszym cî gu trwaja_ prace budow-
lane przy budynku zagQszczania i odwadniania
osadu, budowie stacji dmuchaw oraz sita piaskow-
nia, ponadto prowadzone sa^ prace wyposazenia
pompowni glownej sciekow.

Prace budowlano-montazowe na O$ w Tuchowie.

Dobiegaj^ kohca prace porzadkowe na dwoch
mniejszych oczyszczalniach, tj. w miejscowosci
Bogoniowice i Ciezkowice. Obecnie trwaja. rozru-
chy obu oczyszczalni sciekow. W miesia.cu kwiet-
niu br. zostanq zakoiiczone obie inwestycje.

Szczegotowych informacji na temat Projektu
udziefa Spotka Komunalna ,,Dorzecze Biafej"
Sp. z o.o., Jednostka Realizujaca Projekt pod
numerem telefonu 14 621 05 62, Zachecamy
rowniez do odwiedzenia strony fnternetowej
projektu - www.dorzeczebialej-projekt.pl.
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