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                                                                                             Skołyszyn, 12 marca 2021 r. 

OGŁOSZENIE WÓTA GMINY SKOŁYSZYN 

 
W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa gminnego 

systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa – etap I”, Wójt 

Gminy Skołyszyn informuje o możliwości wykonania przyłączy wodociągowych do 

budynków na obszarze zrealizowanej inwestycji.  

W tym celu zainteresowani mieszkańcy miejscowości Kunowa i Harklowa powinni 

zgłaszać się do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie,                                           

w celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia budynku, jak również 

ustalenia trasy planowanego przyłącza wodociągowego. Ww. uzgodnienie stanowi 

podstawę prawną wykonania przyłącza wodociągowego.   

Informuje się również,  że na mocy Uchwały Rady Gminy Skołyszyn z dnia 1 marca 

2021 roku, osoby fizyczne mają możliwość uzyskania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Skołyszyn na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy 

wodociągowych dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Skołyszyn.  

Dotacja udzielana będzie na pisemny wniosek zainteresowanych. Dotowany może 

uzyskać dofinansowanie budowy przyłącza wodociągowego w wysokości do 50% 

udokumentowanych poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 2000 zł.   

Dotacja udzielana będzie według kolejności zgłoszeń do wyczerpania puli 

środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Skołyszyn.  

Spotkanie organizacyjne w sprawie budowy przyłączy wodociągowych odbędzie 

się w dniu 15 marca 2021 r. (poniedziałek) w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej w Kunowej, w dwóch terminach: I) godz. 16.15     II) godz. 16.45. 

 

Wójt Gminy Skołyszyn informuje również, że prowadzone są kolejne działania 

związane z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie 

miejscowości Harklowa. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, która 

jest konieczna do rozpoczęcia prac związanych z budową sieci rozdzielczej.  

Sprawna realizacja tej inwestycji, zwłaszcza w zakresie budowy sieci wodociągowej, 

będzie w dużej mierze zależeć od współpracy mieszkańców z zespołem projektantów                                     

i pracowników Gminy, ale przede wszystkim od wyrażenia zgody właścicieli działek             

i posesji na lokalizację sieci w ich obrębie. 
 

                                                                                  Z wyrazami szacunku 

                                                                    Bogusław Kręcisz - Wójt Gminy Skołyszyn 
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