FUNDUSZE EUROPEJSKIE W TROSCE O MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE
Inwestycje w rozwój infrastruktury wodno-ściekowej to bardzo
kosztowne przedsięwzięcia przekraczające możliwości finansowe
wielu gmin. Dzięki wsparciu funduszy unijnych niejednokrotnie staje
się to możliwe. Program Infrastruktura i Środowisko jest największym
źródłem finansowania przedsięwzięć w Polsce w latach 20072013. Realizuje on cele polityki spójności Unii Europejskiej, która
z kolei koncentruje się na wyrównywaniu ekonomicznym i społecznym różnic w rozwoju krajów wspólnoty. Fundusze unijne przeznaczone są na inwestycje, które poprawiają stan środowiska w naszym
kraju, wpływają pozytywnie na ochronę zdrowia oraz sprawiają, że
Polska staje się krajem coraz bardziej atrakcyjniejszym dla
przyszłych inwestorów.
Przykładem może być realizowany od 2009 roku projekt pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice
– dorzecze Rudawy”. Głównym założeniem projektu jest budowa ok. 200
km sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja Centralnej Oczyszczalni
Ścieków. Zrealizowanie wszystkich założeń tego przedsięwzięcia umożliwi
skanalizowanie przeszło 90 % gospodarstw na terenie aglomeracji
Krzeszowice, co oznacza, że do wybudowanej sieci przyłączonych
zostanie 11 600 mieszkańców.
Na cel sukcesywnego zrealizowania inwestycji przekazano z Funduszu
Spójności 98 305 819,71 PLN, przy całkowitej wartości projektu wynoszącej162 171 949,85 PLN brutto.
Dzięki temu gmina wywiąże się z obowiązku zapewnienia odpowiednich
warunków do odprowadzania ścieków na jakie Unia Europejska w swoich
Dyrektywach kładzie szczególny nacisk. Jak wiadomo zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym właściciele nieruchomości odpowiadają za
utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do

istniejącej sieci kanalizacyjnej, czyli to nie tylko korzyści, ale przede wszystkim
obowiązek. Należy podkreślić, że jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje i są możliwości techniczne podłączenia nieruchomości do kanalizacji, posiadanie zbiornika
bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia
z obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
Podłączając gospodarstwo domowe do kanalizacji sanitarnej, nie tylko pozbywamy się problemu odprowadzania ścieków z nieruchomości, ale także znacznie przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Korzyści są obustronne, zarówno dla nas ludzi jak i dla środowiska które nas otacza poprzez ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków, zresztą bardzo szkodliwych dla wód
powierzchniowych i gruntowych, likwidacje szamb - wpływając korzystnie na
podniesienie komfortu życia oraz ograniczenie kosztów związanych z opróżnianiem szamb.
Realizowana na terenie gminy Krzeszowice inwestycja pomału dobiega
końca. Wszystkie prace zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku. Po
zakończeniu projektu funkcjonować będzie nowa sieć kanalizacji sanitarnej
wraz ze zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków spełniając przy tym wszelkie
normy ustalone przez Unie Europejską, dzięki czemu gmina Krzeszowice
wykona kolejny krok do osiągnięcia standardów z zakresu infrastruktury,
obecnych w zachodnich państwach członkowskich.

