
   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

Załącznik nr 4  

I - Obowiązkowe elementy :  

Emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, 

logo PGK, hasło promocyjne. Należy również uwzględnić wersje kolorystyczne dla POIiŚ. 

Powyższe powinno być zgodne z wytycznymi: Zasady promocji projektów dla beneficjentów 

POIiŚ. 

Wytyczne do zasad promocji Projektu: 

http://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasady_promocji_15012013.pdf 

 

II – Obowiązkowy tekst:  

 POIiŚ 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to jeden z programów będącym podstawowym narzędziem 

do poprawy atrakcyjności Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej 

ochronie i poprawie stanu środowiska i zdrowia mieszkańców. POIiŚ jest największym w historii Unii 

Europejskiej programem. W ramach programu realizowanych jest XV Osi Priorytetowych.  

Jedną z nich jest I Oś priorytetowa Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Programu Operacyjnego 

„Infrastruktura i Środowisko”. Jest ona jednym z narzędzi współfinansowania realizacji Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

wspierane są głównie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów 

zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. Projekty dotyczą także wyeliminowania ze ścieków 

niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Efektami będą: 

- zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki, 

- zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych, 

- zwiększenie dostępności ludności do systemu kanalizacji zbiorczej. 

 

 O PROJEKCIE 

 

Projekt pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko” współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1. gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM., obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie os. Bogwidzowy i 

Sucha Wieś w Radomsku, w latach 2012, 2014/2015, o łącznej długości 11,72 km, w wyniku czego do 

wybudowanej sieci zostanie przyłączonych 1231 osób. 



   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.04.2015r. 

Projekt wpisuje się w  Program wsparcia budowy podłączeń posesji do kanalizacji sanitarnej na terenie 

miasta Radomsko. 

 FINANSOWANIE 

 

Całkowity koszt projektu wynosi 9 901 324,97 PLN, Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 85% -  

5 092 056,08 PLN. 

 

 Cele i korzyści z realizacji Projektu 

 

- Zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do wód i gleby, które doprowadzą do 

spełnienia wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych poprzez podniesienie wyposażenia Aglomeracji Radomsko w systemy zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej. 

- Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarski 

wodno – ściekowej aglomeracji Radomsko do wymagań Polski i Unii Europejskiej. 

- Poprawa efektywności zarządzania gospodarką wodno – ściekową w mieście. 

- Uporządkowanie odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych. 

- Poprawa warunków sanitarnych. 

- Podniesienie standardu jakości życia mieszkańców i turystów. 

 

III – Obowiązkowy nagłówek,tytuł, stopka 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 „Rozbudowa kanalizacji saniatarnej na terenie aglomeracji Radomsko” 

 Dla rozwoju infastruktury i środowiska 

 

IV – Zdjęcia  


