O znaczeniu i potrzebie inwestycji oraz o planowanych podłączach do kanalizacji rozmawiamy z Panią Joanną
Kochańską - Z-cą Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie
aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy”.
Na początku kilka słów o Projekcie. Inwestycja realizowana jest od 2009 r. przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja
Krzeszowice i jest jednym z większych przedsięwzięć inwestycyjnych w tym regionie. W ramach zakresu rzeczowego Projekt
przewiduje budowę ok. 200 km kanalizacji sanitarnej oraz gruntowny remont Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach,
dzięki czemu ponad 11 tysięcy osób uzyska dostęp do sieci kanalizacyjnej. Całkowita wartość Projektu to 162 171 949,85 PLN
brutto, z czego aż 98 305 819,71 PLN pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Z punktu widzenia ekologicznego oraz rozwojowego, dla gminy wydaje się być niezbędnym przedsięwzięciem.
Dlaczego realizacja Projektu jest tak ważna dla regionu?
Joanna Kochańska: - Zorganizowany system odbioru oraz
oczyszczania ścieków eliminuje bardzo negatywne zjawisko
jakim jest niekontrolowany zrzut nieczystości. Bardzo często
pojawiają się sytuacje, w których mieszkańcy nielegalnie
pozbywają się ścieków, wylewając je do rowów melioracyjnych, a nawet studzienek kanalizacyjnych. Takie działania
stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska powodując
zatrucie gleb oraz wód powierzchniowych. Wszyscy wiemy, że
obieg wody w przyrodzie jest zamknięty w związku z tym
szkodząc środowisku poprzez zatrucie cieków wodnych, tak
naprawdę szkodzimy sami sobie. Kolejnym bardzo istotnym dla
gminy argumentem, przemawiającym za podłączeniem do
kanalizacji zbiorczej są dyrektywy prawa polskiego i unijnego
nakładające obowiązek wyposażenia aglomeracji w systemy
kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków.
W takim razie na jakie korzyści, oprócz ochrony
środowiska mogą jeszcze liczyć mieszkańcy dzięki
budowie sieci?
Joanna Kochańska: - Przede wszystkim zbiorcza kanalizacja
to duże oszczędności. Właściciele nieruchomości podłączonej
do kanalizacji płacą mniejsze rachunki za odprowadzanie
ścieków. Według przeprowadzonych analiz finansowych,
średni miesięczny koszt użytkowania kanalizacji dla czteroosobowej rodziny jest dużo tańszy od regularnego opróżniania
szamba. Ponadto podłączenie do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego jest bardziej komfortowe, ponieważ nie ma
potrzeby kontroli zbiorników, a tym samym pilnowania terminu
ich wywozu.

Odnośnie podłączenia do kanalizacji sanitarnej, czy jest
ono obowiązkowe, oraz kto ponosi koszty za jego
wykonanie?
Joanna Kochańska: - Tak, podłączenie jest obowiązkowe.
Według aktualnych przepisów, które reguluje ustawa
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, każdy mieszkaniec zobowiązany jest podłączyć
swoją nieruchomość do istniejącej kanalizacji w przypadku
kiedy istnieją warunki techniczne. Podłączenia należy dokonać w terminie do 6 miesięcy od zakończenia budowy
i oddania sieci do użytkowania, w przeciwnym wypadku na
właściciela nieruchomości mogą zostać nałożone kary
pieniężne. Zgodnie z Projektem Spółka Wodociągi i Kanalizacja wykonuje sieć do granicy działki lub do pierwszej
studzienki na posesji, natomiast budowa przyłącza leży po
stronie właściciela. Spółka chcąc wyjść naprzeciw potrzebom
mieszkańców podjęła działania mające na celu uzyskanie
dofinansowania ułatwiającego wykonanie podłączy. Według
planowanych założeń wartość dotacji może sięgnąć nawet
45%, pozostałe 55% będzie musiał pokryć właściciel. Każdy kto
ma jakiekolwiek wątpliwości, bądź pytania związane z przyłączeniem swojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, może
zwrócić się o pomoc do pracowników Spółki WiK Krzeszowice.
A co z nieruchomościami nie ujętymi w projekcie?
Joanna Kochańska: - Właściciel nieruchomości, która nie
została ujęta w realizowanym Projekcie pn.: „Zapewnienie
prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji
Krzeszowice - dorzecze Rudawy” oczywiście również będzie
mógł podłączyć się do kanalizacji po zakończeniu wszystkich
prac oraz przyjęciu sieci do użytkowania.

A czy realizacja Projektu wniesie coś dobrego dla gminy
Krzeszowice?
Joanna Kochańska: - Oczywiście! Budowa kanalizacji oraz
modernizacja oczyszczalni, na taką skalę to duży krok do
przodu dla gminy. Czysty oraz wyposażony w niezbędną
infrastrukturę region, to ogromna zachęta dla przyszłych
mieszkańców czy ewentualnych inwestorów. Podłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zapewni prawidłowe
oczyszczenie ścieków zgodnie ze standardami ochrony
środowiska. Poza tym dzięki budowie kanalizacji i podłączeniu
do niej nieruchomości spełniamy wcześniej wymienione
dyrektywy, co uchroni gminę przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi.
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