
Propozycja  ujęcia  przez SW projektu  w   Programie Strategicznym Ochrona Środowiska  

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji 
Lokalizacja projektu:/ Miejscowość:  miasto i gmina Wieliczka

Cele i zakres projektu:
Projekt zakłada: 

– budowę, przebudowę, modernizację lub rozbudowę zbiorczego systemu kanalizacji;
– poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez odpowiednie zagospodarowanie  

ścieków bytowo-gospodarczych.

Poziom realizacji przedsięwzięcia : w fazie koncepcyjnej
Wartość finansowa: ok. 60 mln   

Zgodność z polityką regionu:    
Projekt jest zgodny z polityką rozwoju subregionu, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na
obszarze  subregionu oraz samej gminy poprzez rozbudowę i budowę systemów kanalizacji  zbiorczej   .
Realizacja projektu wpisuje się w „Obszar 4.1 Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony”, wpłynie
na poprawienie  jakości  życia  mieszkańców na obszarze gminy,  wprowadzenie  ładu przestrzennego oraz
ograniczenie  zanieczyszczenia  środowiska  ściekami  bytowymi.  Polityka  regionu  zakłada  zwiększenie
dostępności  oraz bezpieczeństwa mniejszych miast  jako ośrodków wzrostu społeczno-gospodarczego ale
także  poprawę  stanu  środowiska  i  poziomu  życia  mieszkańców  poprzez  odpowiednią  ochronę  wód
powierzchniowych i podziemnych.

Oddziaływanie gospodarczo-społeczne:
Działanie wpłynie  na  stworzenie  sprawnego  systemu  kanalizacyjnego  poprzez  budowę  nowych  oraz
rozbudowę istniejącej kanalizacji. Zwiększy się liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnych
co  przyczyni  się  do  osiągnięcia  efektu  ekologicznego  ale  także  podniesie  atrakcyjność  inwestycyjno-
gospodarczą obszaru oraz  wpływając na różnorodne strefy życia społecznego mieszkańców.

Analiza popytu: 
-  istnieje  zapotrzebowanie  na  zagospodarowanie  ścieków  bytowo-gospodarczych  powstających  w
gospodarstwach  domowych  oraz  obiektach  użyteczności  publicznej.  Istniejący  system  kanalizacji  jest
niewystarczający (nie obejmuje wszystkich miejscowości z obszaru gminy) powstają stale nowe budynki,
których podłączenie do kanalizacji zbiorczej jest konieczne. O konieczności świadczą również liczne głosy
mieszkańców pozyskiwane podczas zebrań wiejskich.

Koszty utrzymania, zdolność utrzymania projektu:
zgodnie z oceną dotyczącą zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu w wymiarze organizacyjnym
oraz  finansowym,  wnioskodawca  posiada  kadrę,  doświadczenie  i  zaplecze  techniczne  pozwalające  na
prawidłową realizację projektu..  Założenia projektu są zgodne z wymogami technicznymi  i  regulacjami
prawnymi, zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny. Planowane wydatki kwalifikowane  są
zgodne z przyjętymi założeniami programu, są niezbędne i w pełni uzasadnione, została przeprowadzona
analiza  finansowa  przedsięwzięcia  co  zapewnia  wykonalność  finansową  projektu.  Sytuacja  finansowa
wnioskodawcy  nie zagraża realizacji projektu i utrzymaniu jego trwałości.

Harmonogram realizacji: I-IV kwartał 2015, I-IV kwartał 2016, I-IV kwartał 2017
Całkowity koszt: 60 mln
Budżet wnioskodawcy: 12mln
Inne środki: 48 mln 
opis innych środków: UE + NFOŚiGW

Komplementarność:
przedmiotowa:  projekt  ten mieści  się w typach wspieranych przedsięwzięć zarówno przez MRPO, oraz



projekty realizowane w ramach EFRR
przestrzenna:  obszar  interwencji  dotyczy  miasta  i  Gminy  Wieliczka,  jednego  z  bardziej  znaczących
obszarów w subregionie KOM, ze względu nie tylko na położenie w bliskiej odległości od miasta Kraków
(odnotowuje się wzrost liczby osób przeprowadzających się z obszaru miejskiego na teren Wieliczki) ale
także na jej ważną rolę w obszarze turystyki oraz powstającej strefy ekonomicznej.
aspekt  wewnętrzny:  zgodny  z  przedsięwzięciami  typowanymi  w  SPR  związanymi  m.in.  z  lepszą
dostępnością  obszarów   w  ramach  subregionów  oraz  integracja  infrastruktury   i  ochrony  środowiska
naturalnego.
aspekt  zewnętrzny  :   powiązanie  ze  Strategią  Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020,  obszar  4
Krakowski Obszar metropolitalny i inne subregiony, obszar 5 rozwój miast i terenów wiejskich, Krajową
Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020

 


