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Informacje o projekcie 

Opis projektu :
Projekt pn.  „Uporządkowanie gospodarki  ściekowej  – budowa kanalizacji  sanitarnej
wraz  z  przepompowniami  dla  Gminy  Świątniki  Górne” pozyskał  dofinansowanie  
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.
Przedsięwzięcie  obejmuje  swoim  zakresem  ok.  70  km  sieci  kanalizacji  sanitarnej  
(w tym 49,2 km stanowi odcinki kwalifikowane).

Zakres przedsięwzięcia został podzielony na następujące zadania :
 ETAP 1 – obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla
części  miejscowości  Wrząsowice  (część  południowo-zachodnia  –  zad.  4),  Ochojno
(część północna – zad. 6) wraz z tranzytem w Gminie (zad. 5A). Planowana budowa X
2018r.– III 2021r.
 ETAP 2 – obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla
miejscowości  Wrząsowice  (część  południowo-wschodnia – zad.  5B),  Ochojno (część
środkowa –  zad. 7). Planowana budowa  VI 2020r. – XII 2021r.
 ETAP 3 – obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla
części miejscowości : Świątniki Górne (część północna – zad. 8A), Wrząsowice (część
południowa – zad.  8A)  i  Rzeszotary  (część  północno-zachodnia – zad.  8A)  Ochojno
(część południowa – zad. 8B). Planowana budowa VI 2021r. – VI 2023r.
 ETAP  4  –  obejmuje  modernizację  istniejącej  sieci  wodociągowej  poprzez
montaż zaworów odpowietrzająco-napowietrzających oraz montaż nowego zestawu
hydroforowego przy przepompowni wody w Gorzkowie. Budowa została zrealizowana
IX-XI.2018r.
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Cel projektu : 
Główny cel projektu to wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie
realizacji  inwestycji,  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  czystości  wód  oraz
dostosowanie  gospodarki  ściekowej  aglomeracji  Kraków  do  wymagań  Polski  i  Unii
Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej
Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony
zdrowia  ludzkiego  oraz  oszczędnego  i  racjonalnego  wykorzystania  zasobów
naturalnych.
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Celem  niniejszego  projektu  jest  uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  na  terenie
Gminy Świątniki Górne w obrębie aglomeracji Kraków. Planowane działania polegające
na budowie systemu kanalizacji zbiorczej przyczynią się do ochrony środowiska (wód
powierzchniowych, wód podziemnych i gruntu) przed zanieczyszczeniem, do wzrostu
stopnia skanalizowania aglomeracji. Planowana budowa systemu kanalizacji sanitarnej
w dotychczas nieskanalizowanych rejonach poprawi komfort bytowania mieszkańców,
a ponadto  zwiększy  atrakcyjność  inwestycyjną  tych terenów. W zakresie  systemów
zaopatrzenia  w  wodę  celem  przedsięwzięcia  jest  zmniejszenie  awaryjności  sieci
wodociągowej, a co za tym idzie zmniejszenie strat wody, zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej na przetłaczanie wody oraz zapewnienie odbiorcom wody o wymaganym
ciśnieniu.

Planowane efekty :
Wskaźnik wykonania rzeczowego projektu :
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej : 49,2 km (odcinki kwalifikowane), oraz  20,74 km
(odcinki niekwalifikowane).

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego projektu :
Liczba  nowych  użytkowników  sieci  kanalizacyjnej,  którzy  podłączyli  się  do  sieci  w  wyniku
realizacji projektu: 3 880 osób.
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 3 880 osób.

Wartość projektu :
Zgodnie  z  umową o  dofinansowanie,  planowany  całkowity  koszt  realizacji  projektu
wynosi 32 717 266,80 PLN, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
w wysokości 17 072 352,00 PLN.
Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie, planowany całkowity koszt realizacji
projektu wynosi  35 312 869,04 PLN, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej w wysokości 18 417 633,00 PLN.

Lata realizacji :
Planowany termin realizacji projektu: 13.02.2018 r. – 31.12.2023 r.
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