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Gmina Narol
Stanisław Woś – Burmistrz Miasta i Gminy Narol

ul. Rynek 1, 37-610 Narol
166317087
166317104
urzad@narol.pl
Kanalizacja sanitarna dla aglomeracji Narol i Ruda
Różaniecka
Przedmiotowy projekt
dotyczy
kompleksowego
uregulowania gospodarki ściekowej w Gminie Narol
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji
Narol w miejscowościach: Narol wieś, Jędrzejówka,
Huta
Różaniecka
Lipsko
oraz
miejscowości
w aglomeracji Ruda Różaniecka.
od 04.2007 do 07.2010
7 306 195,36 PLN
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 - 4 175 629,39 PLN
Gmina Narol – 3 130 565,97 PLN
Robert Pinkowicz, tel. 166317087,
robert.pinkowicz@narol.pl

Osoby upoważnione do
składania wyjaśnień w sprawie
projektu
Krótki opis projektu:
Przedmiotowy projekt dotyczy kompleksowego uregulowania gospodarki ściekowej w
Gminie Narol poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Narol w
miejscowościach: Narol wieś, Jędrzejówka, Lipsko oraz miejscowości Huta Różaniecka w
aglomeracji Ruda Różaniecka. Projekt służy ochronie środowiska, co zostanie osiągnięte w
wyniku oczyszczania do ok. 92 tys. m3/ścieków rocznie. Jednak celem inwestycji jest
przede wszystkim pobudzenie rozwoju gospodarczego i dostarczenie podstawowej
infrastruktury dla nowych lokalizacji komercyjnych. Szczególnie istotne jest to w
przypadku powstających na terenie gminy nowoczesnych ośrodków rekreacyjnohotelowych.
Celem technicznym przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnego odbioru ścieków
z wszystkich miejscowości Gminy Narol, a także zapewnienie należytej wydajności
gminnych oczyszczalni ścieków w Narolu oraz Rudzie Różanieckiej, poprzez zwiększenie
rzeczywistego przepływu nieczystości. Wybór systemu ciśnieniowo grawitacyjnego
kanalizacji uwarunkowany jest ukształtowaniem terenu inwestycji oraz zasadą
minimalizacji kosztów przy maksymalizacji efektów. Sieć realizowana będzie w różnych
miejscowościach gminy z zapewnieniem przesyłu ścieków do instalacji technologicznych
oczyszczalni.. Podjęcie natychmiastowych działań inwestycyjnych jest niezbędne, gdyż
obecny system oparty na odprowadzaniu ścieków do - z reguły nieszczelnych – zbiorników
stanowi poważne zagrożenie środowiskowe i epidemiologiczne dla ok. 7,5 tys. osób, co
wynika z ryzyka okresowego skażenia ujęcia wody w Narolu, z którego korzystają
mieszkańcy miasta i gminy. Zanieczyszczenia ściekowe deprecjonują również szanse
gminy na aktywny rozwój w sektorze turystycznym.

Inwestycja stwarza szansę na gospodarczy rozwój ww. terenów i ukształtowanie się spójnie
wkomponowanych w ustrój przestrzenny gminy stref działalności gospodarczej (usługowej
i produkcyjnej), a także na wykorzystanie atutów dla rozwoju sektora turystycznego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

