Gmina Porąbka w harmonii ze środowiskiem

Odbiór końcowy kanalizacji sanitarnej w Czańcu

W dniu 9 października 2015 r. miał miejsce odbiór końcowy wybudowanej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - tłocznej w Czańcu, która została zrealizowana w oparciu o projekt pn. „Poprawa
gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
W procedurze udział wzięli ze strony Inwestora: Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka, Zastępca
Wójta, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Paweł Zemanek, Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej, Kierownik JRP Tomasz Sordyl, Zastępca Skarbnika Gminy odpowiedzialna
w JRP za finanse Katarzyna Kozieł, Podinspektor Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
odpowiedzialny w JRP za sprawy techniczne Łukasz Ryszawy. Głównym Wykonawcą kanalizacji
była firma Omega z Rudy Śląskiej, którą podczas odbioru reprezentował Właściciel Firmy Jarosław
Irzyk. Za nadzór inwestorski odpowiedzialna była Firma Aktyn, którą reprezentował Właściciel Piotr
Klimczyński. W odbiorze końcowym uczestniczył Inspektor nadzoru Czesław Dudek oraz Kierownik
budowy Tomasz Żak.
Podczas wizji lokalnej żadna ze stron nie zgłosiła uwag.
Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci
kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Czaniec złożonej z dwóch zadao:

I zadanie
Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic Kościelnej, Kwiatowej
i Dworskiej wraz z ulicami bocznymi oraz pompowniami P3, P4, Pp1 i Pp2

II zadanie
Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic Królewskiej, Koralowej,
Kryształowej oraz pompownią P1 i P2

W ramach inwestycji powstała sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej o łącznej długości ok.
12,08 km z 6 pompowniami sieciowymi, z czego dofinansowane zostały wszystkie pompownie i około
9,14 km kanalizacji.
Wartość projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko opiewa na kwotę 7 525 010,63 PLN, natomiast wartość dofinansowania ze
środków unijnych wynosi 4 903 614,76 PLN.
Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka, Zastępca Wójta, Pełnomocnik ds. realizacji Projektu Paweł Zemanek
oraz Kierownik JRP Tomasz Sordyl dziękują Mieszkaocom sołectwa Czaniec za okazaną wyrozumiałośd
i cierpliwośd w trakcie intensywnie prowadzonych robót budowlanych. Dziękują za sprawne przyłączanie się
do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Stworzenie efektywnego, skutecznego systemu zbierania
i oczyszczania ścieków komunalnych przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych i gruntowych
skanalizowanych terenów, a w rezultacie także wody pitnej w studniach przydomowych. Rozwój
infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Porąbka bezpośrednio przyczyni się do poprawy stanu
środowiska naturalnego - przede wszystkim w zakresie zabezpieczania przed zanieczyszczeniem
miejscowych potoków jak i zasilanych przez nie rzek.
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