
Pozyskanie  środków unijnych 
 

W dniu 27 czerwca 2018r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z 

siedzibą w Skawinie, podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.” 

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – etap II”, w ramach 

działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa 

II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Celami projektu są: 

 spełnienie warunków dyr. 91/271/EWG w zakresie zapewnienia wymaganego 

stopnia wyposażenia obszaru aglomeracji Skawina w system zbierania 

ścieków komunalnych; 

 odbiór ścieków komunalnych pochodzących od nowych użytkowników 

systemu kanalizacji sanitarnej 4182 RLM); 

 poprawa głównego źródła zaopatrzenia w wodę do picia, poprzez poprawę 

warunków uzdatniania wody i zapewnienie dostawy wysokiej jakości wody 

(3.071.277 m3/rok) do mieszkańców;  

 zwiększenie komfortu życia mieszkańców; 

 ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji 

zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz poprawę stanu 

środowiska naturalnego. 

 

Zakres projektu obejmuje rozbudowę systemu odbioru ścieków komunalnych  i 

kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji 

Skawina. 

Projekt obejmuje następujące zadania inwestycyjne: 

 budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 

przepompowniami, 

 modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie 

Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzględniono również odtworzenie dróg i 

chodników do stanu poprzedniej użyteczności. 

 Zbiorcze zestawienie zakresu rzeczowego związanego z budową i przebudową 

infrastruktury sieciowej przedstawia się następująco:  

L.P. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna km 21,77 

2. Kanalizacja sanitarna tłoczna km 11,06 

3. Przepompownie sieciowe szt. 17 

4. Przepompownie przydomowe szt. 108 

5. Modernizacja stacji uzdatniania wody szt. 1 



 Łącznie w ramach Projektu planowane jest do wybudowania: 

 32,8 km kanalizacji sanitarnej wraz z 125 przepompowniami ścieków 

 Zbiorcze zestawienie zakresu rzeczowego związanego z budową i 

modernizacją infrastruktury wodno – ściekowej w podziale na 5 zadań 

inwestycyjnych przedstawia się następująco:  

 

KONTRAKT II Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej           

w rejonie ul. Granicznej i Leśnej                  

w Skawinie 

Kanalizacja grawitacyjna km 1,66 

Kanalizacja 

tłoczna/ciśnieniowa 
km 0,62 

Pompownie sieciowe szt. 2 

Pompownie przydomowe szt. 0 

 

KONTRAKT III Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej           

w rejonie ul. Wyspiańskiego w  Skawinie 

Kanalizacja grawitacyjna km 0,85 

Kanalizacja 

tłoczna/ciśnieniowa 
km 0,16 

Pompownie sieciowe szt. 1 

Pompownie przydomowe szt. 0 

 

KONTRAKT IV Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej           

w gminie Skawina, Jaśkowice-Zelczyna 

Kanalizacja grawitacyjna km 11,66 

Kanalizacja 

tłoczna/ciśnieniowa 
km 5,6 

Pompownie sieciowe szt. 10 

Pompownie przydomowe szt. 49 

  

KONTRAKT V Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej           

w gminie Skawina, Grabie-Krzęcin 

  

Kanalizacja grawitacyjna km 7,6 

Kanalizacja 

tłoczna/ciśnieniowa 
km 4,68 

Pompownie sieciowe szt. 4 

Pompownie przydomowe szt. 59 

 

KONTRAKT I Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

Modernizacja stacji uzdatniana wody        

w Skawinie 

SUW szt. 1 



Całkowity koszt projektu: 55.449.831,72 zł 

Wydatki kwalifikowane: 33.167.167,50 zł 

Kwota dotacji:   28.192.092,37 zł 

 

Zakończenie inwestycji zgodnie z podpisana umową to dzień 31 grudnia 2021r. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Przydatne linki: 

Ministerstwo Środowisko: www.mos.gov.pl 

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl 

 

http://www.mos.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.pois.gov.pl/

