Dotacja Unii Europejskiej dla Sopotu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot
Utworzona w 2007 r. Spółka AQUA-Sopot zarządza infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w Uzdrowisku Sopot.
Jej jedynym udziałowcem jest Gmina Miasta Sopotu.
Od 2008 r. głównym zadaniem Spółki jest realizacja inwestycji
modernizacyjno-rozwojowych ujętych w przygotowanym Projekcie
inwestycyjnym pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uzyskującego pomoc Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności.

Istotnym atutem bezwykopowej metody uszczelniania kanalizacji
jest to, że jest ona zdecydowanie mniej uciążliwa dla mieszkańców
miasta niż tradycyjne prace remontowe, wymagające rozebrania
nawierzchni ulic, wykonania wykopów i wiążących się z tym długotrwałych utrudnień w ruchu.

Zakres Projektu, którego zakładany całkowity koszt brutto wynosi
ponad 89 mln zł, obejmuje budowę, przebudowę i uszczelnienie ponad 21 km sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody Bitwy pod Płowcami, budowę i modernizację
sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 3,4 km oraz rozbudowę systemu telemetrycznego przekazu danych z ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków do centralnej dyspozytorni.
Głównymi celami Projektu są: poprawa wydajności i szczelności
systemu kanalizacji sanitarnej oraz poprawa jakości wody pitnej
i zwiększenie niezawodności jej dostaw. Efektem realizacji Projektu
będzie również zwiększenie ochrony strefy przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej
przed spływającymi zanieczyszczeniami, a także poprawa zdrowia
i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie wysokiej jakości
wody pitnej oraz wody do celów rekreacyjnych. W konsekwencji
zwiększy to atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną miasta.
W ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
Uszczelnianie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową
w ulicy Grunwaldzkiej.
w Uzdrowisku Sopot” zostało przewidzianych dziewiętnaście
kontraktów, na które składają się kontrakty na wykonanie robót
budowlanych, sprawowanie nadzorów inwestorskich oraz wykonanie Naprawa kanałów sanitarnych metodą bezwykopową wykonywana
dokumentacji projektowych.
jest w ulicach: Bitwy pod Płowcami, Grunwaldzkiej, Kościuszki,
Łokietka, Na Wydmach, Parkowej, Fiszera, Emilii Plater, Powstańców
W latach 2008-2009 zrealizowano pięć kontraktów. W roku 2010 Warszawy, Sępiej, Wejherowskiej, Władysława IV, 3 Maja, Zamkowa
przewidziano rozpoczęcie m.in. dwóch największych zadań Góra, Bohaterów Monte Cassino, 1 Maja, Kolberga, Kraszewskiego,
inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu. Należą do nich: Malczewskiego, 23 Marca, Niepodległości, Obodrzyców, Piaskowej
przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Bitwy pod Płowcami i Zacisze.
wraz z modernizacją ujęć wody Brodwino i Bitwy pod Płowcami oraz
uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. Zgodnie W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie realizacji kolejnego
z harmonogramem podpisano umowę na realizację zadań oraz nadzór kontraktu obejmującego budowę i modernizację sieci wodociągowej
nad ich prowadzeniem. Ukończenie ich planowane jest na lata 2011/2012. i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Karlikowskiej, Okrzei i 3 Maja
w Sopocie.
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja W ramach współpracy z Gminą Miasta Sopotu jednocześnie
ujęć ma na celu zapewnienie mieszkańcom Sopotu wody pitnej zostanie wykonana modernizacja kanalizacji deszczowej oraz
w odpowiedniej ilości i wysokiej jakości. Czynne obecnie studnie kompleksowa odbudowa nawierzchni ulic i chodników. Prace rozi urządzenia, choć na dzień dzisiejszy wystarczające, nie gwarantują poczną się w bieżącym roku, jednak wykonanie większości robót
jednak pełnego bezpieczeństwa dostaw wody dla Sopotu na przyszłe lata. przewiduje się w 2011 r.
Celem bezwykopowej naprawy kanalizacji sanitarnej jest przede
wszystkim likwidacja nieszczelności, które mogą powodować przedostawanie się ścieków do gruntu oraz wód gruntowych lub też
odwrotnie – przedostawanie się wód gruntowych i opadowych
do sieci kanalizacyjnej. Wody gruntowe i opadowe przedostające się
do sieci powodują wzrost obciążenia systemu kanalizacyjnego,
co przekłada się na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców
za odprowadzanie ścieków.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku
Sopot” jest obecnie najważniejszym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez Spółkę AQUA-Sopot.
Zakończenie wszystkich prac planowane jest do grudnia 2013 roku.
Realizacja Projektu przyniesie realne korzyści dla mieszkańców
Sopotu, zapewniając odpowiednią ilość wody wyższej jakości
oraz w pełni niezawodne odprowadzanie ścieków.
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