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Gmina Skórzec na pod-
stawie podpisanej umowy 
z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego  realizuje pro-
jekt pn: „Poprawa stanu śro-
dowiska naturalnego i wzrost 
atrakcyjności gminy Skórzec 
poprzez rozbudowę sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej 
oraz budowę i rozbudowę 
oczyszczalni ścieków” współ-
fi nansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Priorytetu IV 
„Środowisko, zapobieganie 
zagrożeniom i energetyka”. 
Działanie 4.1 „Gospodarka 
wodno-ściekowa” Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowiec-
kiego 2007-2013. 

Okres realizacji projektu od 
09.05.2007 roku do 14.11.2011 
roku. Podpisanie umowy.

Oczyszczalnia po rozbudowie.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Gołąbku.

Całkowita wartość pro-
jektu po zmianach wynosi 
18.160.036,87 złotych, w tym 
wydatki kwalifi kowane sta-
nowią kwotę - 14.287.808,40 
złotych.

Dofi nansowanie  zostanie 
przekazane Gminie w okresie 
realizacji projektu w kwocie 
– 12.144.637.14 zł co stanowi  
85% kosztów kwalifi kowa-
nych. 

Gmina wydatkuje na reali-
zację projektu środki fi nanso-
we  stanowiące wkład własny 
w wysokości – 6.015.399,73 
złotych.

W ramach projektu do 
grudnia 2010 roku Gmina 
wykonała następujące inwe-
stycje:

1. Rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Skórcu do przepu-
stowości 400m3/dobę ( wzrost 

o 200m3/dobę) związaną 
z rozbudową sieci kanaliza-
cyjnej. 

2. Budowę sieci wodocią-
gowej w miejscowościach:  
Czerniejew (4,16 km sieci, 86 
szt przyłączy do budynków);  
Ozorów (3,82 km sieci, 86 szt 
przyłączy do budynków); Go-
łąbek (9,98 km sieci, 120 szt 
przyłączy do budynków). 

3. Budowę sieci kanaliza-
cyjnej w miejscowościach: 
Czerniejew, Ozorów (9,91 
km sieci, 171 przykanalików 
i 2 przepompownie ścieków); 
Gołąbek (8,53 km sieci, 120  
przykanalików i 4 przepom-
pownie ścieków). 

4. Budowę studni o wydaj-
ności 80m3/h, szacht studni 
z uzbrojeniem, rurociągów, 
zasilania dla wodociągu gru-
powego SUW w miejscowości 

Czerniejew, co umożliwiło li-
kwidację niespełniających wy-
mogów Unii Europejskiej Stację 
Uzdatniania Wody  w miejsco-
wości Dąbrówce Ług.  

W trakcie wykonania jest:
- budowa sieci wodociągo-

wej w miejscowości Nowaki 
(3,46 km sieci, 57 przyłączy 
do budynków

- budowa sieci kanalizacyj-
nej w miejscowościach: Nowa-
ki (7,55 km sieci, 53  przyłączy, 
1 przepompownia ścieków);  

- budowa sieci kanalizacyj-
nej w miejscowości Skórzec ul. 
Armii Krajowej i Cmentarna 
(2 ,23 km sieci, 26 przyłączy, 
1 przepompownia ścieków).

- budowa oczyszczalni ście-
ków w Żelkowie o przepusto-
wości 150m3/dobę oraz  sieci 
kanalizacji sanitarnej (8,9 km, 
150  przyłączy, 2 przepom-

pownie ścieków)  w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Bę-
dzie to kontenerowa oczysz-
czalnia ścieków oparta na 
metodzie niskoobciążonego 
złoża zanurzonego. Działania 
oczyszczalni będą całkowicie 
zautomatyzowane poprzez 
zastosowanie sterowania 
z możliwością zdalnej kontro-
li pracy.

Władze Gminy Skórzec od 
kilku lat podejmują działania 
mające na celu zachowanie 
czystego środowiska. W ich 
wyniku łącznie zrealizowane 
zostanie w ramach tego pro-
jektu: 20,42 km sieci wodocią-
gowej i 349 przyłączy wodo-
ciągowych oraz  37,12 km sieci 
kanalizacji sanitarnej i  520 
przyłączy kanalizacyjnych, 
11 przepompowni, 2 oczysz-

czalnie ścieków. Z projektu 
skorzysta  2136 mieszkańców 
gminy.

Realizacja projektu pn: „Po-
prawa stanu środowiska natu-
ralnego i wzrost atrakcyjności 
gminy Skórzec poprzez roz-
budowę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej oraz budowę 
i rozbudowę oczyszczalni ście-
ków” wpłynie bezpośrednio 
na gospodarkę lokalną oraz 
pośrednio na gospodarkę po-
wiatu poprzez zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej  
i turystycznej tego obszaru. 
Ponadto wpłynie pozytywnie 
na ochronę środowiska natu-
ralnego w całym wojewódz-
twie, odbiornikiem ścieków 
jest bowiem rzeka Kostrzyń 
płynąca przez znaczny obszar 
województwa mazowieckiego.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
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