BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA
TERENIE GMINY KSAWERÓW
Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-317/12
Projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów”
w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013

W dniu 01.08.2015 r. została podpisana umowa między Gminą Ksawerów a
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dzięki
której gmina zyskała możliwość refundacji znacznej części kosztów wydatkowanych
w ramach realizacji projektu.
Całkowity koszt realizacji Projektu - 3 958 989,78 PLN
Dofinansowanie z POIiŚ
- 2 607 081,87 PLN
Rzeczowy zakres zadania:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości – 8,14 km.
W wyniku realizacji projektu dostęp do kanalizacji sanitarnej otrzymali mieszkańcy
Gminy Ksawerów zamieszkujący następujące ulice: Spółdzielcza – 0,728 km; Sucha
– 0,761 km; Pomorska – 0,647 km; Żytnia – 0,800 km; Mały Skręt (od Łódzkiej do
Zachodniej i od Wschodniej do Łódzkiej) - 1,270 km; Majora Hubala (przyłączenie
Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej) – 0,502 km; Handlowa (od Nowotki do
Cichej) - 0,743 km; Bednarska – 0,641 km; Ludowa – 0,685 km; Bema – 0,622 km;
Zaradzyńska – 0,524 km i Słoneczna - 0,202 km.
Celem przedsięwzięcia jest:
- wyposażenie mieszkańców Gminy Ksawerów w infrastrukturę techniczną
umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych,
- zapewnienie mieszkańcom obszaru objętego Projektem odpowiedniej ilości i jakości
wody do picia, ochronę głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w
obszarze przedsięwzięcia,
- ochronę powierzchniową ujęć wody dla mieszkańców Gminy Ksawerów
- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
Korzyści dla mieszkańców Gminy Ksawerów:
- zwiększenie liczby osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej – o 1371 osób,
- zwiększenie aktywności gospodarczej lokalnej społeczności,
- korzyści gospodarcze (rozwój, handel, usługi, produkcja),
- zwiększenie ilości pieniądza w obrocie na rynku lokalnym,
- zmniejszenie kosztów ochrony środowiska poprzez eliminację zanieczyszczenia
lokalnych cieków wodnymi ściekami trafiającymi w sposób nieoczyszczony i
całkowicie niekontrolowany z obszaru objętego Projektem,
- zmniejszenie kosztów leczenia mieszkańców z tytułu polepszenia warunków
sanitarnych.
Fundusz Spójności, który dofinansowuje to zadanie powstał na mocy Traktatu z
Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 roku, który wszedł w życie w 1993
roku. Został on powołany w celu zmniejszenia różnic w poziomie gospodarczo społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Zadaniem Funduszu Spójności jest
czasowe wsparcie finansowe na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem
lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
www.pois.gov.pl

