Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch
zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na
terenie Szkoły Podstawowej nr 9 oraz budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Sienkiewicza (wzdłuż linii kolejowej do Parowozowni) w ramach projektu
partnerskiego p.n.: „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych
poprzez modernizację i budowę kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu
Dzierżoniowskiego”, którego liderem jest Stowarzyszenie Ziemia
Dzierżoniowska, a Partnerami: Gmina Pieszyce i Gmina Piława Górna.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.5.C
Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys.
mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich
następstwami (przede wszystkim zakresie zagospodarowania wód
opadowych)
Wartość projektu: 2 862 958,70 zł
w tym Gminy Miejskiej Dzierżoniów: 1 274 837,30 zł
Wartość dofinansowania: 2 433 514,90 zł
w tym Gminy Miejskiej Dzierżoniów: 1 083 611,71 zł

Realizacja 2020-2021
Cel:
Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu, w szczególności na terenie Powiatu
Dzierżoniowskiego.

Efekty:
Realizacja projektu przyczyni się do:
• Wsparcia ludności i zapewnienia bezpieczeństwa dzięki budowie kanalizacji deszczowej
umożliwiającej wdrożenie ochrony przeciwpowodziowej, która pozwoli na zwiększenie

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

regionu, w

szczególności

na terenie

powiatu

dzierżoniowskiego.
•

Wzmocnienia odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (m.in. powodziami,
gwałtownymi ulewami).

•

Zabezpieczenia mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami w
zakresie budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej.

•

Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, co korzystnie wpłynie na jakość ich
życia.

•

Reagowania na skutki zmian klimatu takie jak gwałtowne opady, fale upałów i długie susze poprzez
realizację działań przez samorządy w zakresie zagospodarowania wód deszczowych.

•

Łagodzenia negatywnych skutków przeciążeń systemów kanalizacyjnych podczas niekorzystnych
zjawisk pogodowych jak ulewy- ograniczenie podtopień, strat w infrastrukturze prywatnej
i publicznej).

•

Zwiększenia sprawności funkcjonowania systemu sieci kanalizacji deszczowej.

•

Wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej obszarów objętych przedsięwzięciem dzięki
zapewnieniu bezpieczeństwa.

Zakres:
1. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie – 214,90mb.
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do Parowozowni)294,55mb.
Informacje o projekcie znajdują się także na stronie lidera projektu

www.mapadotacji.gov.pl

