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GMINA WILKOWICE

KOLEJNE OBSZARY SKANALIZOWANE
Prace instalacyjne oraz odtworzenia nawierzchni dróg w ramach I i III etapu projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” dobiegły we wrześniu końca.

Podłączenia do kanalizacji
są już wykonywane w obszarach:
 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
Podłączenia do kanalizacji
w pozostałych obszarach
będą możliwe po uzyskaniu
przez Gminę pozwolenia na
użytkowanie sieci. Końcowe
odbiory sieci dokonywane
będą sukcesywnie po zgłoszeniu gotowości i przygotowaniu dokumentacji odbiorowej
przez wykonawcę robót. Dotyczy to:
 Obszar B (Bystra) – rejon
ulic: Kościelna, Kalinowa,
Skośna, Rumiankowa, Olszyny, Łukowa, Grzybowa, Wrzosowa, Wodna,
Poprzeczna
 Obszar B (Meszna) – rejon
ulic: Jaśminowa, Kościel-
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ETAP I – wybudowano łącznie 33 613 metrów bieżących
kanalizacji, co umożliwi ponad 3 tys. mieszkańcom podłączenie do sieci.

JANUSZ ZEMANEK,
wójt gminy Wilkowice:

na, Pasterska, Brzozowa,
Grzybowa, Malinowa,
Modrzewiowa, Sportowa,
Strażacka, Wrzosowa, Pod
Skocznią, Świerkowa, Leśna
 Obszar C (Meszna) – rejon ulic: Szczyrkowska,
Handlowa, Agrestowa,
Kościelna, Szkolna, Wilgi, Krucza, Głęboka,
Rzemieślnicza, Słowicza,
Skowronków, Klonowa,
Krótka, Wesoła, Boczna,
Piwna, Nadszkolna, Słoneczna, Zielona, Bzowa,
Rolnicza, Zacisze, Orczykowa, Lipowa, Energetyków
 Obszar H (Bystra) – rejon
ulic: Szczyrkowska, Wspólna, Złota, Łagodna, Jasna

 Obszar K (Bystra) – rejon
ulic: Szczyrkowska, Wypoczynkowa
 Obszar K (Wilkowice) – rejon ulic: Spacerowa, Wypoczynkowa
W najbliższym czasie do
odbioru końcowego przygotowywane będą ulice: Rolnicza,
Zielona, Bzowa, Słoneczna,
Handlowa. Następnie odbierane
będą ulice: Do Lasku, Spacerowa, Wypoczynkowa, Wspólna,
Złota, Jasna, Łagodna.
ETAP III – wybudowano
łącznie 10 518 metrów bieżących kanalizacji, co umożliwi
blisko 1,1 tys. mieszkańcom
podłączenie do sieci.
Podłączenia do kanalizacji
są już wykonywane w obszarach:
 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

DZIÊKI REALIZACJI ROZSZERZONEGO
PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI
SANITARNEJ:
 powstanie łącznie 79,4 km sieci
 zostanie przyłączonych 1503 domów
 z sieci korzystać będzie blisko 5,4 tys. osób

Budynki na pozostałych obszarach będą mogły być podłączone do sieci po przyjęciu
(bez uwag) zawiadomienia
o zakończeniu budowy przez

nadzór budowlany. Przewidywany termin to październik
2020 roku. Dotyczy to:
 Obszar N (Bystra) – rejon
ulic: Szczyrkowska, Pod
Piekłem, Jarzębinowa,
Niecała
 Obszar P (Wilkowice) –
rejon ulic: Żywiecka, Borowa, Stroma, Kalinowa,
Promienista, Kolorowa,
Mała, Falista, Potoczek,
Krokusów, Malinowa,
Chmielna, Leśna, Kręta,
Kolejowa
Należy pamiętać o tym,
że projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” zakończy się odpowiednim
efektem ekologicznym tylko
wówczas, gdy właściciele nieruchomości podejmą stosowne
działania zmierzające do podłączenia budynków do sieci.
W związku ze zmianą ustawy Prawo budowlane Aqua
S.A., będąca właścicielem
oczyszczalni „Komorowice”
w Bielsku-Białej, do której
odprowadzana będą ścieki, aktualizuje procedury w sprawie
zasad podłączeń do sieci.
Szczegółowe zasady wykonywania przyłączeń do
kanalizacji przedstawimy
w kolejnym numerze, zapoznanie się z nimi będzie możliwe również na stronie www.
wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja POIiŚ”.

FINANSE:

Po realizacji Projektu skanalizowanie gminy wyniesie ponad 96 proc.
Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.
Termin zakończenia – grudzień 2022 r.
Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

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

Szeroko zakrojona inwestycja,
z jaką na terenie niemalże całej
gminy mierzymy się w ostatnich kilkunastu miesiącach,
wkracza w kolejne istotne fazy.
Przekonaliśmy się, jak trudne to
przedsięwzięcie pod względem
logistycznym. Przez cały czas
staraliśmy się w miarę naszych
możliwości, aby uciążliwości
związane z realizacją inwestycji
dla naszych mieszkańców były jak
najmniejsze. Bardzo cieszy fakt,
że większość z najtrudniejszych
zadań, jakie miała do zrealizowa-

nia Gmina na etapach I oraz III,
została już zrealizowana. Obecnie roboty są skoncentrowane
na porządkowaniu terenu, trwa
również zabezpieczanie poboczy
dróg gminnych. Prace związane z
poboczami nie są objęte dofinansowaniem w ramach projektu budowy kanalizacji, ale z inicjatywy
Gminy uznane zostały za ważne
do wykonania.
Przypomnę, że jest to inwestycja,
na którą dla wspólnego dobra i
cywilizacyjnego rozwoju pozyskaliśmy wielomilionowe dofinansowanie ze środków unijnych.
Kluczowe jest w tym przypadku
uzyskanie efektu ekologicznego,
co nie uda się bez zaangażowania
samych mieszkańców. Systematyczne podłączanie wszystkich
budynków do sieci, gdy już będzie
to możliwe w danym obszarze, to
kwestia absolutnie priorytetowa.
Mam przekonanie, że ta świadomość i odpowiedzialne podejście
właścicieli nieruchomości przyczynią się do naszego wspólnego
sukcesu.

KANALIZACJI JESZCZE WIÊCEJ
W następstwie zakończonych
sukcesem rozmów z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie poszerzony został zakres realizowanego obecnie Projektu
kanalizacyjnego.
Przystępując do negocjacji w
zakresie wykorzystania rezerwy
inwestycyjnej Gmina przedstawiła w Warszawie kilkanaście
dodatkowych zadań kanalizacyjnych, które zwiększałyby
planowany efekt ekologiczny.
Niemal połowa z nich została
przez NFOŚiGW zaakceptowana
i tym samym wprowadzona do
Projektu kanalizacyjnego. Dodatkowe zadania finansowane
będą ze wspomnianej rezerwy
inwestycyjnej. W praktyce oznacza to, że powstanie dodatkowo
około 2,4 km sieci kanalizacyjnej, która wedle szacunków
obejmie ponad 150 mieszkań-

ców sołectw Bystra i Wilkowice.
Dodatkowo skanalizowane będą
rejony:
 w Bystrej – ulice Kręta i Karpacka
 w Wilkowicach – ulice Jesionowa, Górska, Pszenna, Borsucza oraz 3 budynki przy ul.
Wyzwolenia
Jak podkreśla wójt Janusz Zemanek, pozytywna decyzja
NFOŚiGW to niezaprzeczalny
sukces dla Gminy, będący następstwem kilkumiesięcznych
działań prowadzonych przez
władze gminy. – I tak już niezwykle rozległy projekt budowy
kanalizacji rozszerzamy o kolejne zamieszkałe obszary gminy.
Co równie ważne, zrealizowane
to zostanie ze środków rezerwy
inwestycyjnej, a wydatki finansowe z naszego budżetu ograniczą się do pokrycia podatku VAT
– wyjaśnia wójt.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT W URZĘDZIE
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”.
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