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Gmina Skórzec w ramach projektu pn: „Poprawa stanu 
środowiska naturalnego i wzrost atrakcyjności gminy 
Skórzec poprzez rozbudowę  sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej oraz budowę i rozbudowę oczyszczalni ście-
ków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013  
kontynuuje dalsze inwestycje związane z gospodarką 
wodno-ściekową na terenie gminy. O inwestycjach mówi 
Wójt Gminy Skórzec Stanisław Kaliński.

Panie Wójcie, co się zmieniło w realizacji tego projektu 
od poprzedniej naszej rozmowy?

Wówczas informowałem, że na początku rozbudowa-
liśmy oczyszczalnię ścieków w Skórcu z 200m3/dobę do 
400m3/dobę. Wybudowaliśmy wodociąg i kanalizację 
dla miejscowości Gołąbek. Zwodociągowaliśmy także 
Czerniejew i Ozorów.

A co wybudowano od tamtej pory?
Pod koniec 2010 r. zakończyliśmy budowę sieci kanali-

zacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czer-
niejew i Ozorów. W ramach tej inwestycji wykonaliśmy 
łącznie 9,83 km sieci kanalizacyjnej, dwie przepom-
pownie ścieków, 170 sztuk przyłączy kanalizacyjnych. 
Z podłączenia do kanalizacji skorzystało 705 mieszkań-
ców tych miejscowości. Odbiornikiem nieczystości jest 
oczyszczalnia ścieków w Skórcu. Wartość inwestycji 
wyniosła łącznie 2.834.128,70 zł, z czego dofinansowanie 
z EFRR wyniosło 1.913.061,30 zł.

Następną ważną inwestycją zakończoną i oddaną do 
użytku w  styczniu 2011 r. jest budowa studni nr 2, szacht 
studni z uzbrojeniem, rurociągiem i zasilaniem energe-
tycznym  dla wodociągu grupowego SUW Czerniejew. 
W  ramach tej inwestycji  wykonano odwiert studni nr 2 
o głębokości 82,25 m i wydajności Q=80m3/h , będącej 
awaryjnym źródłem pozyskiwania wody pitnej dla SUW 
w Czerniejewie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
162.925,01 zł, z czego dofinansowanie z EFRR wyniosło 
125.811,15 zł.

Stacja Uzdatniania Wody w Czerniejewie jest najwięk-
szym dostawcą wody na terenie gminy. Woda ze stacji 
doprowadzana jest do sześciu miejscowości gminy Skó-
rzec, a  w roku 2011 planowane są do podłączenia następ-
ne dwie miejscowości: Nowaki i Kłódzie. Budowa nowej 
studni umożliwiła likwidację niespełniającej wymogów 
Unii Europejskiej Stacji Uzdatniania Wody w miejsco-
wości Dąbrówka-Ług.

Obecnie trwają dalsze roboty budowlane związane 
z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  
Skórzec - ul. Cmentarna i Armii Krajowej (2,23 km sieci, 
26 przyłączy, 1 przepompownia ścieków) i z budową sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejsco-

wości Nowaki (3,46 km sieci i 57 przyłączy wodociągo-
wych do budynków oraz 7,55 km sieci, 53  przyłącza ka-
nalizacyjne i 1 przepompownia ścieków).

Oba zadania rozpoczęto w sierpniu 2010 r., a ich zakoń-
czenie planowane jest w maju 2011 r.

Czy wykonawcy zdążą, bo przecież zima była nieła-
twa?

Postęp prac  budowlanych jest zadawalający i nie ma 
obaw o przekroczenie terminów wykonania ze strony 
wykonawców. Chyba, że zdarzy się coś nadzwyczajnego.

Wiem, że na tych inwestycjach projekt się nie kończy. 
Panie Wójcie, co zostało jeszcze do realizacji?

Gmina od sierpnia 2010 r. realizuje ostatnie z zadań in-
westycyjnych objętych  w/w projektem. Jest to budowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Żelków z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompow-
niami. Do chwili obecnej przeprowadzono przetarg, 
opracowano dokumentację techniczną i uzyskano po-
zwolenie na budowę. Wykonaliśmy na razie wszystko to, 
co jest niewidoczne, a wymaga czasu i dużego wysiłku.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w kwiet-
niu, a zakończenie do listopada 2011 r. W ramach zadania 
powstanie oczyszczalnia ścieków  w miejscowości Żelków 
o przepustowości 150m3/dobę; 8,9 km sieci kanalizacji 
sanitarnej z trzema przepompowniami ścieków oraz 150 
przyłączy kanalizacyjnych. Do oczyszczalni tej planowa-
ne są do podłączenia następnych miejscowości. Będą to: 
Teodorów, Dąbrówka Wyłazy, Stara Dąbrówka, Dąbrów-
ka Niwka. Gmina sukcesywnie przystąpi do opracowywa-
nia dokumentacji technicznych a następnie do  budowy. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w tych 
miejscowościach nie jest objęta projektem współfinanso-
wanym ze środków unijnych.

A co na to mieszkańcy, których miejscowości są objęte 
projektem?

Mieszkańcy gminy nie kryją zadowolenia ze sprawnego 
postępu w inwestycjach. Do tej pory korzystali z niedo-
statecznie szczelnych przydomowych szamb, zaś ścieki 
często były wypompowywane na pobliskie pola. Dzięki 
projektowi problem ten automatycznie zanika, co znacz-
nie przyczynia się do poprawy stanu środowiska natu-
ralnego. Kolejni mieszkańcy z niecierpliwością czekają 
na oddanie do użytkowania inwestycji w ich miejscowo-
ściach, co nastąpi jeszcze w tym roku.

W takim razie, pozostaje mi tylko pogratulować deter-
minacji i życzyć dalszego zapału do pracy.

Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam mieszkańców Gmi-
ny Skórzec oraz czytelników „Echa Katolickiego”.
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Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
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