
Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają 
Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach działań 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego przeznaczył blisko 400 milionów złotych na wsparcie 
inwestycji wpływających na poprawę jakości wód na terenie 
województwa lubelskiego, tj. na rozwój infrastruktury związanej z 
gospodarką wodno – ściekową. 

Już w tym miesiącu zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków w 
ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekty będzie 

można składać zarówno na budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w 
wodę jak i na budowę i modernizację komunalnych sieci kanalizacyjnych i 
oczyszczalni ścieków. 

W ramach przeprowadzonych do tej pory dwóch naborów, do dofinansowania 
zostały wybrane 103 projekty. W poprzednim naborze wniosków w ramach tego 
działania dofinansowanie otrzymała Gmina Krzczonów, która na realizację 
projektu pt.: „Budowa, przebudowa wodociągów w miejscowości 
Krzczonów” otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 3 milionów 
złotych. 

O projekcie mówi Pani Katarzyna Bryda, wójt Gminy Krzczonów: 

Celem działania samorządu jest poprawa jakości życia mieszkańców. Tym też 
zainspirowani przystąpiliśmy do realizacji projektu „Budowa, przebudowa 
wodociągów w miejscowości Krzczonów”. Nadmienię, że jest to 
wodociąg, który został zbudowany w latach 70-tych więc wymagał pilnej 
interwencji. Naszym celem jest zaopatrzenie mieszkańców, przedsiębiorców jak 
również osób odwiedzających nas w dobrej jakości wodę pitną. Przewidywalna 
liczba osób, która będzie korzystała z ulepszonego zaopatrzenia w wodę to około 
1200 osób. Projekt obejmuje budowę i przebudowę 23 kilometrów sieci 
wodociągowej oraz modernizację dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Gierniak i w miejscowości Krzczonów. Jest nastawiony na innowacyjność. 
Świadczy o tym chociażby fakt, że ujęcia wody zasilane będą poprzez instalacje 
fotowoltaiczne o łącznej mocy 30Kw. W wyniku realizacji projektu  także 
zostanie uruchomiony serwis za pomocą którego, użytkownik będzie mógł 
zgłaszać awarie, prosić o instrukcje postępowania, zadawać pytania, dowiedzieć 
się o nowych produktach czy usługach w zakresie gospodarki wodnej, 
dokonywać transakcji, zawierać umowy lub też je zmieniać. Ponadto portal 
będzie posiadał funkcje związane z monitorowaniem satysfakcji klienta, podając 



aktualne dane na temat monitorowania bieżącej działalności, zaopatrzenia w 
wodę a także właściwości fizyko – chemiczne wody. 

Razem rozwijajmy województwo lubelskie. Zobacz więcej 

na rpo.lubelskie.pl i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie. 

Polecam Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. 

Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

http://rpo.sam3.pl/
https://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie/

