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Rusza modernizacja kanalizacji w Bolesławcu
"Cały projekt składa się z trzech elementów. Dziś podpisaliśmy umowę na wykonanie pierwszego.
Dwa kolejne to modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja i rozbudowa
miejskiego systemu kanalizacji. Koszt całości prac to 20 mln euro, co stanowi równowartość
niemalże dwóch budżetów Bolesławca" - powiedział PAP prezydent miasta Piotr Roman.
Wykonawcą wartego 2 mln euro pierwszego etapu inwestycji jest wyłoniona w międzynarodowym
przetargu firma "LITZ" z Poznania. Zakres prac będzie obejmować budowę: 25 km kanalizacji
grawitacyjnej, 14 km sieci kanalizacji ciśnieniowej, 12 pompowni ścieków oraz dwóch pompowni
przydomowych. Zakończenie robót przewidziane jest na listopad 2006 r.
Władze Bolesławca mają kłopoty z korzystaniem z funduszy Unii Europejskiej przy modernizacji
instalacji wodno-kanalizacyjnych. Miejskie wodociągi jeszcze do niedawna były bowiem zarządzane
przez przedsiębiorstwo podległe wojewodzie dolnośląskiemu, a nie samorządowi lokalnemu.
"Bolesławiec jest pod tym względem wyjątkowym przypadkiem nie tylko na Dolnym Śląsku, ale być
może i w kraju. Od dwóch lat toczę nierówny bój z wojewodą, żeby skomunalizować wodociągi. Na

razie udało się z częścią kanalizacyjną przedsiębiorstwa. A fundusz ISPA nie mógł sfinansować
przedsięwzięcia, które nie jest samorządowe" - powiedział Roman.
Prezydent Bolesławca ma nadzieję, że w ostatnich dwóch miesiącach tego roku rozstrzygnięte
zostaną przetargi na dwa kolejne elementy modernizacji oraz rozbudowy systemu oczyszczania
ścieków i kanalizacji.
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