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GMINA WILKOWICE

POD£¥CZENIA JU¯ MO¯LIWE
Zakończyły się roboty budowlane, w tym również odtworzenia dróg, na etapie I i III projektu „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Dla
mieszkańców to pozytywna wiadomość, umożliwiająca w najbliższym czasie i po uzyskaniu informacji
z Urzędy Gminy, rozpoczęcie starań o podłączenie do nowo powstałej sieci.
Realizacja projektu na poszczególnych obszarach gminy Wilkowice systematycznie
postępuje. Znajduje to też wymierne przełożenie na stopień
zaawansowania rzeczowego
inwestycji, który w listopadzie
osiągnął aż 93,5 proc. Ogółem
wykonano łącznie ponad 74
km sieci kanalizacyjnej, w tym
na poszczególnych etapach realizacji:
 Etap I: 33,6 km
– 100 proc. planu
 Etap II: 30,2 km
– 85 proc. planu
 Etap III: 10,5 km
– 100 proc. planu
W wyniku zakończenia
prac na etapach I i III oraz
uzyskania wymaganych decyzji na użytkowanie na części
obszarów gminy możliwe jest
przyłączenie się do kanalizacji:

Etap I:
 Obszar A (Bystra) –
rejon ulic: Kościelna,
Tatrzańska, Skośna
 Obszar G (Meszna) –
rejon ulic: Handlowa,
Polna, Olchowa

 Obszar L (Wilkowice)
– rejon ulic: Zielna, Do
Lasu, Relaksowa, Do
Boru

JANUSZ ZEMANEK,
wójt gminy Wilkowice:
Cieszy mnie znaczący postęp
prac związanych z budową kanalizacji, które tak naprawdę
znacznie wyprzedzają harmonogram. Zwracam się z prośbą do
wszystkich mieszkańców, którzy
otrzymali stosowną informację
o podjęcie działań zmierzających do podłączenia się do
sieci. To kwestia absolutnie klu-

Etap III:
 Obszar M (Wilkowice)
– rejon ulic: Słowicza,
Parkowa
 Obszar O (Wilkowice)
– rejon ulic: Żywiecka,
Graniczna, Spadzista,
Warzywna
 Obszar R (Wilkowice) –
rejon ulic: Długa, Kręta
 Obszar S (Wilkowice)
– rejon ulic: Kościelna, Cienista, Szarotek,
Cmentarna, Nad Wilkówką

Procedura podłączania do sieci objętej projektem „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych
obszarach aglomeracji” – obowiązki właściciela nieruchomości w
myśl nowych regulacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków z 19 września 2020 roku.
1. Po otrzymaniu powiadomienia od Gminy o możliwości podłączenia do sieci, właściciel nieruchomości składa do Aqua S.A. wniosek o
wydanie warunków przyłączenia do sieci. Do wniosku tego należy
dołączyć plan sytuacyjny projektowanego przyłącza (otrzymany w
materiałach z Urzędu Gminy).

Do sieci mogą podłączać
się również mieszkańcy Obszaru F2 – Etap II (Wilkowice) – rejon ulic: Wodna, Cicha,
Żwirowa.

2. Po uzyskaniu warunków podłączenia do sieci, Inwestor zleca na
własny koszt wykonanie przyłącza wybranemu wykonawcy (lista
dostępnych wykonawców, którzy posiadają doświadczenie w realizacji
tego rodzaju działań na górzystym terenie, dostępna jest w Urzędzie
Gminy). Przyłącze powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzonym
przez Aqua S.A. planem sytuacyjnym. Inwestor rozlicza się z wykonawcą przyłącza zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy.

Do wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkujących te obszary Urząd Gminy
wysłał szczegółowe informacje
oraz instrukcje dotyczące zasad przyłączania.
W przypadku pozostałych
obszarów trwają procedury odbiorowe, planowane jest złożenie stosownych wniosków
do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
Szeroko zakrojone prace realizowane są w dalszym ciągu
w ramach etapu II. To m.in.
roboty montażowe kanalizacji
przy ul. Szkolnej i Zawilców
oraz wykonanie drogi dojazdo-

wej do projektowanej tłoczni
ścieków „Huciska” przy ul.
Galicyjskiej.
Tłocznie ścieków „Huciska” i „Łubinowa”, wykonane będą w 2021 roku,
a dopiero po oddaniu ich do
eksploatacji mieszkańcy terenów położonych w zlewni
tych tłoczni będą mogli podłączać swoje budynki do kanalizacji.

FINANSE:
DZIÊKI REALIZACJI ROZSZERZONEGO
PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI
SANITARNEJ:
 powstanie łącznie 79,42 km sieci
 liczba nowych użytkowników sieci wyniesie 5422 osób
Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km,
co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja
obecnego projektu pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.
Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.
Termin zakończenia – grudzień 2022 r.
Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

czowa. Bez inicjatywy samych
mieszkańców nie będziemy w
stanie uzyskać wymaganego w
projekcie efektu ekologicznego, co z kolei przekłada się na
pełne wykorzystanie unijnego
dofinansowania.
W związku z faktem, iż wraz z
końcem roku upływa termin
finalizacji umów z wykonawcami dla etapów I i III, właściciele
działek i posesji, na których
prowadzone były roboty kanalizacyjne, jeszcze tylko do 4
grudnia br. zgłaszać mogą drogą
mailową na adres: kanalizacja@
wilkowice.pl uzasadnione uwagi
w sprawie niewłaściwego wykonania robót odtworzeniowych
na ich parcelach. Co istotne, roboty te dotyczą przywrócenia
terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:
43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej
20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

JEDNOSTKA REALIZUJ¥CA PROJEKT
W URZÊDZIE GMINY WILKOWICE
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25
tel.: 33 499 00 77, wew. 411, e-mail: abrzyski@wilkowice.pl
Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl
w zakładce „Kanalizacja POIiŚ”.

3. Po wykonaniu przyłącza właściciel zgłasza do Aqua S.A. – Działu
Inwestycyjno-Technicznego (pokój nr 10 na parterze) lub telefonicznie (33-828-02-62, 33-828-03-36) wykonane przyłącze do przeglądu
technicznego w otwartym wykopie. Inspektor Aqua S.A., w umówionym terminie, dokonuje przeglądu przyłącza i sporządza stosowny
protokół.
4. Właściciel zleca uprawionemu geodecie (jeśli nie obejmowała tego
umowa z wykonawcą przyłącza) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej na miejscu podłączenia w otwartym wykopie i ponosi jej koszt.
5. Właściciel zawiera z Aqua S.A. umowę na odprowadzenie ścieków,
którą spisuje się na wniosek Inwestora.
6. Właściciel zobowiązany jest dostarczyć do wglądu do Aqua S.A. do
Działu Inwestycyjno-Technicznego: geodezję powykonawczą, geodezyjny szkic polowy, wykaz współrzędnych przyłącza, oświadczenie
wykonawcy o udzielonej gwarancji.
7. Po przyjęciu dokumentów wymienionych w pkt. 6 Aqua S.A. podpisuje protokół odbioru końcowego przyłącza.
UWAGA!!! W przypadku zmian lokalizacji studzienki przyłączeniowej
w stosunku do przekazanego przez Gminę projektu, Aqua S.A. może
wymagać opracowania aktualizacji planu sytuacyjnego na koszt
właściciela nieruchomości. Zmiany do przyjętego projektu przyłącza
przekazanego przez Urząd Gminy należy przedstawić w zaktualizowanym planie sytuacyjnym, załączonym do wniosku o potwierdzenie
zgodności sporządzonego planu z wydanymi warunkami przyłączenia
do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza. Istniejące
odcinki przyłączy mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie pod
warunkiem zaakceptowania przez Aqua S.A.
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