Kanalizacja w zasięgu ręki
Brak wyposażenia gmin w zorganizowany system kanalizacji sanitarnej jest jedną z przyczyn powodującą
pogorszenie stanu lokalnego środowiska naturalnego, w szczególności wód gruntowych oraz gleb. Chcąc
zapobiec takim sytuacjom Spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice realizuje Projekt pn. „Zapewnienie
prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy”, zakładający budowę
ok. 202 km kanalizacji sanitarnej oraz modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach, co
pozwoli na skanalizowanie aglomeracji Krzeszowice w 93,9%. Aktualny poziom wykonania prac budowlanych
znajduje się w końcowym stadium, a na najbardziej zaawansowanym ze wszystkich zadań - Kontrakcie II, trwają
obecnie prace odtworzeniowe i porządkowe.
W świetle przepisów prawa właściciele nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki mają
obowiązek podłączyć swoje posesje do sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia oddania jej do
użytkowania. Zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
właściciel nieruchomości we własnym zakresie pokrywa koszty wykonania projektu i budowy przyłącza
kanalizacyjnego. Brak takiego działania będzie wiązało się nie tylko z konsekwencjami finansowymi, ale również
prawnymi.
Biorąc pod uwagę zbliżający się termin zakończenia prac budowy kanalizacji w ramach projektu, jak również
prawny obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Spółka Wodociągi i Kanalizacja
Krzeszowice zamierza ułatwić właścicielom nieruchomości Gminy Krzeszowice realizację inwestycji podejmując
działania w zakresie pozyskania środków z NFOŚiGW na dofinansowanie budowy podłączy. Według
planowanych założeń, dotacja ta umożliwiłaby dofinansowanie wykonania podłącza nawet do 45%.
W fazie przygotowania programu do realizacji niezbędne będzie określenie ilości budynków mieszkalnych
w których takie podłącze byłoby wykonane. Dane te są konieczne do przygotowania kompletnego wniosku
o pozyskanie dotacji na realizację programu – Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego. Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest liczbą wstępnie podpisanych umów z właścicielami
nieruchomości. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z sołtysem (przewodniczącym osiedla) lub
pracownikami Spółki.
Warunki otrzymania dopłat na wykonanie podłącza:
zamieszkiwanie budynku wyposażonego w wewnętrzną instalację kanalizacyjną,
podpisanie umowy ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice na budowę podłącza, w której
zostaną określone zasady realizacji i finansowania inwestycji,
wpłata wkładu własnego w wysokości 55% wartości budowy podłącza,
wpłata zaliczki w wysokości 10% wartości kosztów budowy podłącza określonych na podstawie szacunkowej wyceny po podpisaniu umowy wstępnej.
Celem dokonania indywidualnej wyceny kosztów wykonania podłącza prosimy o podanie następujących
informacji:
imię i nazwisko,
adres z numerem działki, na której ma być wykonane podłącze,
w jaki sposób może zostać ono wykonane, czy jest to działka objęta projektem, czy na działce znajduje się
studnia, czy jest konieczność przejścia przez inną posesję - jeśli tak to którą?
Ostateczny termin podpisywania umów wstępnych określono na 30 września 2013 r.
Otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW umożliwi mieszkańcom wykonanie podłącza do swoich nieruchomości na dogodnych warunkach finansowych, a tym samym umożliwi rezygnację korzystania z uciążliwych oraz
kosztownych w eksploatacji zbiorników na nieczystości ciekłe. Pierwszy wniosek o dofinansowanie obejmować
będzie miejscowości, w których kanalizacja zostanie oddana w pierwszym etapie do użytkowania, czyli:
Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia – Stawiska, Czatkowice, Krzeszowice ul. Miękińska.
Realizacja Projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice
- dorzecze Rudawy” stawia przed Spółką spore wyzwania, w związku z tym liczymy na Państwa wyrozumiałość,
cierpliwość oraz współpracę. Finalizacja inwestycji ma na celu przede wszystkim zwiększenie ilości nieruchomości podłączonych do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej oraz poprawę jakości filtracji zanieczyszczeń
w Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkańcy odczują korzyści w postaci
poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wzrostu komfortu życia.

