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Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminach
Bodzechów, Kunów i Ostrowiec Œwiêtokrzyski
Projekt zatytu³owany „Uporz¹dkowanie gos-podarki
wodno-œciekowej w aglomeracji Ostrowiec Œwiêtokrzyski – Etap II” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007-2013. Przedsiêwziêcie wspó³finansowane jest ze œrodków Funduszu Spójnoœci, który wspiera inwestycje dotycz¹ce m.in. ochrony œrodowiska w krajach Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie zosta³a podpisana 3 listopada 2011r. z Narodowym
Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Ca³kowity koszt realizacji projektu wynosi 71 662 330,94 z³,
maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 60
525 419,41 z³. Wartoœæ dofinansowania z Unii Europejskiej
wynosi 51 446 606,50 z³.
G³ównym Beneficjentem projektu jest Gmina Bodzechów,
natomiast Gmina Kunów oraz Miejskie Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim s¹ podmiotami upowa¿nionymi do ponoszenia wydatków. Wszystkie strony projektu realizuj¹ swoje zadania samodzielnie. Beneficjent w celu realizacji projektu i koordynowania dzia³añ miedzy podmiotami realizuj¹cymi projekt powo³a³ Jednostkê Realizuj¹c¹ Projekt.
G³ównym celem tego projektu jest budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Bodzechów
i Kunów nale¿¹cych do aglomeracji Ostrowiec Œwiêtokrzyski oraz kontynuacja przebudowy magistrali wodoci¹gowej w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim.
Szczegó³owy zakres projektu obejmuje nastêpu-j¹ce dzia³ania inwestycyjne:
- budowê kanalizacji sanitarnej o ³¹cznej d³ugoœci 69,75 km,
w tym:
- 60,66 km kana³ów grawitacyjnych o œrednicach 250, 200,
160mm,
- 7,63 km ruroci¹gów t³ocznych o œrednicach 50 - 140 mm,
- 1,46 km ruroci¹gów ciœnieniowych o œrednicach 40 - 50mm,
- 28 szt. pompowni œcieków sieciowych,
- 22 szt. pompowni œcieków przydomowych,
- przebudowê magistrali wodoci¹gowej 600m o d³u-goœci
ok. 2,0 km wraz z uzbrojeniem.
Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzglêdniono równie¿ odtworzenie dróg i chodników do stanu poprzedniej
u¿ytecznoœci. Planowana kanalizacja bêdzie pracowa³a w
systemie grawitacyjno - t³ocznym z przepompowniami sieciowymi oraz czêœciowo w systemie ciœnieniowym z pom-

Od lewej Skarbnik Gminy Bodzechów Beata Gardynik,
Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn , Zastêpca Prezesa
Zarz¹du NFOŒiGW Ma³gorzata Skucha
powniami przydomowymi. Takie rozwi¹zanie pozwoli na odbiór i oczyszczenie œcieków bytowych powstaj¹cych na ca³ym obszarze objêtym niniejszym Projektem.
Przewidujemy, ¿e do koñca 2015 roku do sieci kanalizacyjnej przy³¹czy siê 5051 mieszkañców.
Realizacja projektu przyczyni siê do poprawy stanu œrodowiska naturalnego w tym czystoœci wód i gleb. Poœród
korzyœci nale¿y wymieniæ tak¿e poprawê standardu i jakoœci
¿ycia mieszkañców, optymalizacjê kosztów odbioru i utylizacji nieczystoœci jak równie¿ zwiêkszenie niezawodnoœci dostawy wody do u¿ytkowników.
W Gminie Bodzechów procedura przetargowa zakoñczy³a siê w czerwcu br. Kanalizacjê sanitarn¹ w miejscowoœciach Bodzechów (zaawansowanie 63,2%), GoŸdzielin (
48,9% ) oraz Denkówek (31,5% ) wykonuje firma „INSTALBUD” Sp. z o.o. z Rzeszowa, w Chmielowie (zaawansowanie 27,4%) i Œwirnie ( 24,6%) konsorcjum firm
Przed-siêbiorstwo Wielobran¿owe „ELTAR” Sp. z o.o. z Tarnowa oraz „WIERTAR” Sp. z o.o. z D¹browy Tarnowskiej , w
Szewnie (zaawansowanie 25,2 % ) konsorcjum firm z na-

szego terenu: Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowoHandlowe „Ekoinstal” Czes³aw G³azek z siedzib¹ w Kunowie, Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe „Mako” S.C.
G.&K. Glibowski z siedzib¹ w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, Zak³ad Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch z siedzib¹ w
Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. Procedura przetargowa – która
zakoñczy³a siê w sierpniu tego roku – wy³oni³a wykonawców
czêœci projektu realizowanego na tere-nie gminy Kunów.
Pracami nad kanalizacj¹ sanitarn¹ w Wymys³owie (zaawansowanie 25,0%) oraz Boksy-cce ( 22,0%) zajm¹ siê nastêpuj¹ce firmy: Zak³ad Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch z siedzib¹ w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe „Ekoinstal” Czes³aw G³azek z siedzib¹ w Kunowie oraz Przedsiêbior-stwo
Handlowo-Us³ugowe „Mako” S.C. G.&K. Glibo-wski z siedzib¹ w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim.
W Miejskich Wodoci¹gach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim trwa procedura wyboru wykonawcy.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat realizowanego przedsiêwziêcia, nale¿y kontak-towaæ siê z Panem Jaros³awem Dêbickim z Urzêdu Gminy Bodzechów pod
nr tel.: 41 265-38-38.

