Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu
Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. beneficjent Projektu „TRIAS
OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap” 12.07.2013 r. zakończyła realizację kolejnego
zadania pn. „K5 – Modernizacja sieci wod-kan na terenie osiedla Metalchem
w Opolu”. Istniejąca od kilkudziesięciu lat sieć kanalizacyjna na tym osiedlu
wykonana była z materiałów o niskiej jakości. Kanały i studnie wykazywały
liczne nieszczelności powodujące dużą infiltrację wód gruntowych, a tym samym zwiększenie ilości ścieków odprowadzanych poprzez przepompownię
do miejskiej kanalizacji i dalej do oczyszczalni ścieków, co przekładało się na
duże koszty odprowadzania oraz podwyższone koszty oczyszczania ścieków
na oczyszczalni.
Przebudowa ok. 6 km sieci kanalizacyjnej była niezbędna celem zapewnienia
ciągłego odbioru ścieków z posesji i zatrzymania zjawisk polegających na
drenażu wód gruntowych do systemu oraz licznych awarii w ostatnich latach
spowodowanych załamaniami sieci oraz zapychaniem kanałów przez grunt
i frakcje stałe w ściekach.
W ramach inwestycji przebudowano równocześnie ok. 6 km sieci wodociągowej. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie osiedla Metalchem wynikła
z oceny jej stanu technicznego oraz była jednym z zadań Spółki w zakresie
porządkowania gospodarki wodnej w aglomeracji. Przebudowa sieci wodociągowej zapewnieni zaopatrzenie w wodę mieszkańców osiedla Metalchem
i Grotowic a także zabezpieczenie przeciwpożarowe przez nową sieć.
Wartość zrealizowanego Kontraktu to ok. 12,7 mln zł netto, a wartość unijnego
dofinansowania to ok. 8,5 mln zł netto.
Realizacja Projektu wiąże się z osiągnięciem głównego celu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jakim jest podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej
przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Wartość całkowita Projektu dla wszystkich kontraktów wynosi 198 435 600 zł,
z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności to 106 862 850 zł, co
stanowi 66,2% łącznej wartości Projektu.

Projekt „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole,
Prószków i Tarnów Opolski – II etap” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

