W dniu 3 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa dotacji w ramach RPO WM 2007-2013 pomiędzy
Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez wicemarszałek Panią Janinę Ewę Orzełowską oraz
członka zarządu województwa mazowieckiego Panią Elżbietę Lanc, a gminą Dębe Wielkie reprezentowaną
przez wójta gminy Pana Krzysztofa Kalinowskiego oraz skarbnika gminy Panią Bożenę Kot. Inwestycja na
terenie gminy obejmowała budowę sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, kanalizacji sanitarnej oraz
przepompowni ścieków. Prace rozpoczęto już w 2007 r., zakończono w marcu tego roku. Decyzją zarządu
województwa mazowieckiego projekt otrzymał unijne dofinansowanie.
Całkowita wartość projektu to 8 685 154,60 PLN. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem
wyniosła 7 569 421,77 PLN, zaś dofinansowanie udzielone Gminie Dębe Wielkie ze środków EFRR wyniesie
nieprzekraczalną kwotę 3 784 710,88 PLN.
Projekt sieci wodociągowej obejmował budowę łączników wodociągowych w miejscowościach Dębe Wielkie,
Kobierne i Chrośla. Dzięki zrealizowanemu projektowi z wodociągów korzystają mieszkańcy Kobiernego,
Chrośli, Choszczówki Rudzkiej, Choszczówki Dębskiej, Choszczówki Stojeckiej.
Sieć wodociągowa powstała również w miejscowościach Aleksandrówka i Dębe Wielkie oraz Olesin. Na
granicy Aleksandrówki i Dębego Wielkiego zbudowano fragment kanalizacji sanitarnej.
Unijne wsparcie zrefunduje również budowę stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem w Dębem Wielkim.
Nowa stacja działa w oparciu o studnię głębinową (wydajność – 116m3/h, głębokość – 108 m). Na obiekt
składają się, obok budynku SUW, m.in. dwa zbiorniki wyrównawcze oraz odstojnik wód popłucznych,
studzienka neutralizatora, osadnik ścieków, obudowa studni z pompą głębinową, obudowa wylotu wód
popłucznych do istniejącego rowu melioracyjnego.
Wykonano również kanalizację sanitarną w miejscowości Dębe Wielkie na ulicach Olszowa, gen. Józefa Hallera
i Batalionu Parasol, łącznie z trzema sięgaczami.
Ostatnim elementem kompleksowego projektu była budowa przepompowni ścieków przy ul. Poprzecznej. Na
nową przepompownię składają się kolektor grawitacyjny i kolektor tłoczny, kanały boczne, a także 11
przykanalików.
Efektem końcowym inwestycji była budowa 16,36 km sieci wodociągowej i 3,01 km sieci kanalizacyjnej.
Dzięki nowej stacji uzdatnia wody, uzdatnianych będzie 41 639 m3 wody rocznie.
Jednocześnie nadmieniam, iż informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

