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PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 

2007-2013 
 

 

  PROJEKT: 

 

   BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGU W GMINACH ŚWINNA I RABCA 

   W CELU POPRAWY STANU  ŚRODOWISKA NATURALNEGO  

   W OBSZARZE POGRANICZA 

Partner Wiodący: Gmina Świnna 

Partner Projektu: Obec Rabča 

Temat 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska 

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 2 109 606,78  € 

 
Opis projektu:    
 

Gmina Świnna od kilkunastu lat aktywnie współpracuje ze słowacką 

Gminą Rabča, a prezentowany  projekt jest jednym z wielu wspólnych 

przedsięwzięć, nie tylko w zakresie ochrony środowiska, realizowanych 

przez obie gminy. Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu dwóch 

inwestycji z zakresu budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 

na pograniczu polsko - słowackim w Gminach Świnna i Rabča. 

Po stronie polskiej rozbudowano sieć wodociągową  i kanalizacyjną 

w Gminie Świnna. W ramach inwestycji wybudowano  9 241 m  sieci 

wodociągowej, do której przyłączono 28 użytkowników, oraz 8 502 m 

sieci kanalizacyjnej, do której przyłączono 140 użytkowników, w tym 

136 gospodarstw domowych. Po stronie słowackiej projekt zrealizowany 

został w nowopowstającej części gminy:  Trchovnica, która zgodnie 

z planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod 

indywidualną zabudowę mieszkaniową dla 46 domów. Dzięki inwestycji 

wybudowano  1 385 m sieci wodociągowej, 1 542 m kanalizacji 

sanitarnej i 1 428 m kanalizacji wody deszczowej. 

Realizacja wspólnego projektu przyczyni się nie tylko do poprawy 

środowiska naturalnego ale również wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej 

i turystycznej gmin Świnna i Rabča. 

 

 
Zdjęcia: Gmina Świnna 



                                                                                

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou  

z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Realizácia projektu:         

  
 

 
 

 
Fotografie: Gmina Świnna 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

 

   PROJEKT: 

 

  VÝSTAVBA KANALIZÁCIE A VODOVODU  

  V OBCIACH ŚWINNA A RABČA  

  S CIEĽOM ZLEPŠENIA PROSTREDIA  

  V OBLASTI POĽSKO - SLOVENSKÉHO POHRANIČIA. 

 

Vedúci partner: Gmina Świnna 

Projektový partner: Obec Rabča 

Oblast` podpory 1.2: Infraštruktúra  životného prostredia 

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 1 478 339,58 € 

 
Popis projektu:  

 

Obec Świnna už niekoľké roky aktívne spolupracuje zo 

slovenskou obcou Rabča, a predkladaný projekt je jedným 

z mnohých spoločných aktivít realizovaných obidvomi obcami.  

Projekt spočíval v prevedení dvoch investícii z rozsahu výstavby 

vodovodno-kanalizačnej siete na poľsko-slovenskom pohraničí v 

obciach Świnna a Rabča. Na poľskej strane rozšírená bola 

vodovodná a kanalizačná sieť v obci Świnna. V rámci investície 

sa postavilo  9 140 m  vodovodu, do ktorého sa pripojílo cca 28 

používateľov a 8 390 m kanalizačnej siete, do ktorej sa pripojílo 

140 používateľov, vrátane 136 domácností. Na slovenskej strane  

sa projekt realizoval v novovzniknutej časti obce:  Trchovnica, 

ktorá je podľa územného plánou určená na postavenie 

individuálnych 46 domov. Vďaka investícii sa postavílo 1 385 m 

vodovodu, 1 542 m kanalizácie na odpadové vody a 1 428 m 

kanalizácie na dažďovu vodu.  

Realizácia spoločného projektu bude mať kladný vplyv nielen na 

zlepšenie stavu životného prostredia, ale aj na rast investičnej a 

turistickej atraktivity obcí  Świnna a Rabča. 

 

 

 


