Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
w Gminie Wielopole Skrzyńskie
Szanowni Państwo informuję, że ukazała się już ostateczna lista projektów
zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV. Ochrona
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka
wodnościekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa). Złożony przez naszą gminę
wniosek, na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości
Wielopole Skrzyńskie, znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej inwestycji wybranych do
dofinansowania.
Uzyskana przez Gminę Wielopole Skrzyńskie dotacja robi wrażenie, gdyż
przyznano nam 6 130 466,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to około 10 mln zł, natomiast
przewidywany wkład własny budżetu gminy wyniesie prawie 2 mln zł. Mamy nadzieję, że uda się nam
również odzyskać 1 mln 800 tys. zł podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym
w przedmiotowym konkursie. Niemniej uzyskana dotacja to ogromne wsparcie, ponieważ z własnych
środków nie bylibyśmy w stanie w takim zakresie przeprowadzić planowanego zadania. Niezwłocznie
po podpisaniu umowy o dofinansowanie gmina rozpocznie procedury przetargowe i przystąpi do
realizacji inwestycji. Przewidywany termin zakończenia to IV kwartał 2018 roku.
Przedsięwzięcie będzie polegało na wybudowaniu
oczyszczalni ścieków
w Wielopolu Skrzyńskim o przepustowości 180 m3 oraz sieci kanalizacji sanitarnej
o długości 11,2 km. Oczyszczalnia zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt
spełniający wymogi dla tego typu obiektów. Wykonana zostanie również instalacja
fotowoltaiczna o mocy 37 Kwh, która pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
stosowanej w oczyszczalni. Nowo wybudowana sieć kanalizacyjna, na którą gmina
posiada pozwolenie na budowę zapewnia możliwość podłączenia ponad 250 gospodarstw
domowych zlokalizowanych w Wielopolu Skrzyńskim. Oczyszczalnię zaprojektowano
w sposób, umożliwiający jej rozbudowę o kolejny kolektor, pozwalający zwiększyć jej
przepustowość do wartości 400m3/dobę. Umożliwi to rozbudowę sieci kanalizacyjnej
i podłączenie kolejnych budynków z pozostałych miejscowości Gminy Wielopole
Skrzyńskie (Nawsia, Glinika i Brzezin).
Budowa kanalizacji sanitarnej to duża inwestycja ekologiczna, która wpłynie na
poprawę warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych w naszej gminie
i ograniczy proces przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby.
Inwestycja pozytywnie wpłynie na zwiększenie poprawy jakości życia mieszkańców i ich
przedsiębiorczości.
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