AQUA – Sopot rozpoczęła kolejne inwestycje
Sopocka spółka AQUA-Sopot istnieje od 2007 r. Firma zarządza
infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną na terenie Sopotu. Jej
głównym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom Sopotu odpowiedniej
ilości wody pitnej o wysokiej jakości oraz dbanie o bezpieczne dla
środowiska i niezawodne odprowadzenie ścieków.

W celu realizacji tych zadań Spółka przygotowała projekt „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”, współfinansowany przez
Unię   Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Na projekt składa się szereg inwestycji, dzięki którym
nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Sopocie.

Prace odwodnieniowe przed rozpoczęciem
wykopów w rejonie ul Karlikowskiej i Okrzei

W marcu tego roku  Spółka rozpoczęła realizację kolejnych dwóch inwestycji
w ramach Projektu unijnego.
Pierwsza z nich obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w ul. Łokietka w Sopocie. Wykonawca robót zrealizował już budowę kanału
sanitarnego na skrzyżowaniu ul. Polnej i Łokietka. Kolejne etapy tej inwestycji
to budowa wodociągu oraz kanałów sanitarnych w ciągu ul. Łokietka i w rejonie ogródków działkowych.   
Rezultatem prac będzie wybudowanie ponad 600 m sieci wodociągowej oraz
blisko 300 m sieci kanalizacji sanitarnej. Oprócz powstania nowej kanalizacji sanitarnej, zmodernizowane zostanie również ponad 500 m już istniejącej
sieci. Całość prac w ramach kontraktu 6.1 (pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej w ul. Łokietka w Sopocie”) zostanie sfinalizowana jesienią 2011 r. a jego całkowita wartość osiągnie kwotę 1,6 mln złotych.
Równolegle realizowana jest druga inwestycja obejmująca prace w rejonie ulic
Karlikowskiej i Okrzei. W rezultacie tej inwestycji tj. kontraktu 3.1 „Budowa
i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Karlikowskiej, Okrzei i 3-go Maja w Sopocie”, zmodernizowane zostanie ponad 1 km
sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz około 600 m kanałów sanitarnych
z odgałęzieniami. Ponadto zgodnie z porozumieniem AQUA-Sopot z Zarządem
Dróg i Zieleni, równolegle do prac na sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, rozpocznie się przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości przekraczającej 800 m, natomiast po ukończeniu robót sieciowych, ZDiZ
wykona odbudowę nawierzchni ulic i chodników.

Budowa kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu
ul. Polnej i Łokietka

Całkowita wartość kontraktu 3.1 wyniesie blisko 3,4 mln zł brutto, a zakończenie
wszystkich prac planowane jest na grudzień 2011 r. W efekcie realizacji inwestycji, mieszkańcy zyskają nową infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.
Realizacja Projektu ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot” przyniesie korzyści dla mieszkańców Sopotu, zapewniając odpowiednią ilość wody o wyższej jakości, oraz w pełni niezawodne odprowadzenie ścieków.
Aqua-Sopot do tej pory uzyskała około 5,5 mln dotacji z Unii Europejskiej, podczas gdy całość dotacji może wynieść nawet 35,4 mln zł. Okres realizacji całej
inwestycji unijnej przewidziano na lata 2008-2013.
Więcej informacji na temat realizacji Projektu:
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