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Największa

inwestycja GMINNA

Dobiega końca inwestycja w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Ostróda pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo,
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”
współﬁnansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Środowisko
przyrodnicze”, Działanie 6.1 – „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska” Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013 nr WND – RPWM.06.01.02-28-010/09.

Prace związane z przygotowaniem projektu trwały
cztery lata. Przez ten czas
wykonano
dokumentację
techniczną oraz przygotowano wniosek aplikacyjny
o doﬁnansowanie zadania ze
środków Unii Europejskiej.
To największa i najdłużej
oczekiwana
inwestycja
w historii gminy. Dzięki pozytywnie ocenionemu wnioskowi gmina zrealizowała to
zadanie z doﬁnansowaniem
w wysokości 74,27% ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu
wynosi 17 284 765,73 zł,
z tego doﬁnansowanie w formie dotacji rozwojowej w ramach RPO Warmia i Mazury
2007-2013 to 12 790 163,50 zł,
gdzie wkład własny gminy

kształtuje się w wysokości
4 494 602,23 zł. Do przetargu
na realizację zadania przystąpiło 8 ﬁrm z terenu całej Polski, za najkorzystniejszą ofertę
została uznana oferta ﬁrmy –
konsorcjum: Przedsiębiorstwo
Robót Sanitarnych i WodnoMelioracyjnych
EKOMEL
Sp. z o.o. w Ostródzie, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów DROMO Sp. z o.o.
w Ostródzie oraz Iławskie
Przedsiębiorstwo InstalacyjnoBudowlane.
Przez blisko 2 lata teren
gminy Ostróda prezentował się
jako jeden wielki plac budowy.
Taki widok w latach 2010-2011
stał się codziennością. Przedsięwzięcie
obejmowało
kilkanaście miejscowości: Samborowo, Zabłocie, Wirwajdy,
Smykowo, Nastajki, Brzydowo,

Kraplewo, Rudno, Smykówko,
Bałcyny, Lipowo, Marynowo,
Naprom i Pietrzwałd. Inwestycja objęła 60 km kanalizacji sanitarnej ok 26 km sieci
wodociągowej i 173 przepompownie przydomowych i 19
zbiorczych. Sieć wodociągowa
i sieć kanalizacji sanitarnej wykonana została w technologii
uwzględniającej
wymogi
ochrony środowiska. Dzięki
realizacji tego typu zadań w
Gminie Ostróda ok. 5600
mieszkańców zostało zabezpie-

czonych w zakresie wodno-kanalizacyjnym, a współczynnik
skanalizowania w skali całej
gminy wzrósł z 45% do ok.
85%. Uzyskany w krótkim czasie tak wysoki wynik jest bardzo zadowalający, gdyż w
konsekwencji wzmocni konkurencyjność Gminy Ostróda na
obszarze całego województwa
warmińsko-mazurskiego.
Wymierne korzyści widoczne są zarówno ze strony
realizatorów zadania, jak i
mieszkańców terenów objętych

inwestycją. Wykonana inwestycja będzie służyć lokalnej
społeczności przez wiele lat.
Kompleksowe rozwiązanie
problemu
skanalizowania
i zwodociągowania gminy
w aglomeracji Samborowo
wpłynie niewątpliwie na poprawę jakości środowiska życia
mieszkańców i warunków gospodarowania. Tym samym zapewni
Gminie
Ostróda
harmonijny i długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy
oraz spójność ekonomiczną
i przestrzenną z Unią Europejską na poziomie regionalnym.
W związku z podniesieniem atrakcyjności zamieszkania, inwestycyjnej i turystycznej tego
obszaru możliwe będzie powstanie kolejnych podmiotów
gospodarczych i rozwój agroturystyki. W konsekwencji
zaowocuje to również powstaniem nowych miejsc pracy.
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