Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
operacja mająca na celu:
Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę
wodociągu z przepięciem przyłączy w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Bliżyce oraz
przebudowę wodociągu z przyłączami w pasie drogi powiatowej w miejscowości Sokolniki.
Przebudowa ta przyczyni się do poprawy warunków i standardów życia oraz prowadzenia
działalności gospodarczej mieszkańców miejscowości. Ułatwi dostęp mieszkańcom do czystej
bieżącej wody pitnej, czerpanej z ekologicznych studni głębinowych oraz poprawi stan środowiska
naturalnego poprzez likwidacje azbestowej sieci wodociągowej.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (EFRROW) .
Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania

W dniu 30 listopada 2017 roku podpisano umowę o dofinansowaniu projektu pn.
Przebudowa wodociągu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w miejscowości Bliżyce - Etap II
dla drogi wojewódzkiej
Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa - Etap I
Sokolniki – Bukowiec
Województwo Śląskie reprezentował Pan Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa
Śląskiego i Pan Jerzy Motłoch – Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich
Gminę Niegowa reprezentowała Wójt Gminy Dorota Hajto - Mazur oraz Skarbnik Gminy Cecylia
Lampa.
Umowa określa w sposób szczegółowy zasady, tryb, warunki przekazywania i wykorzystywania
środków dotacji przez Gminę Niegowa na realizację projektu. Zagwarantowane środki z budżetu
Unii Europejskiej wynoszą 1 094 822,00 zł i stanowią nie więcej niż 63,63 % kwoty całkowitych
wydatków kwalifikowanych.
W ramach projektu zostaną przebudowane dwa odcinki sieci wodociągowej: w miejscowości
Bliżyce w pasie drogi wojewódzkiej nr DW-789 i Sokolniki w pasie drogi powiatowej Nr DP-

1017S od zbiornika wody aż do skrzyżowania z drogą powiatową do Bliżyc. Ponadto
zmodernizowane będzie ujęcie wody pitnej i zbiornik grawitacyjny. Zakupiony będzie również
agregat prądotwórczy.
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