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Bieżące wiadomości z realizacji inwestycji  

W zakresie budowy sieci 
kanalizacyjnych, aktualnie 
prace realizowane są w 
obrębie ul. Wiejskiej w 
Sierakowicach, ponadto 
nadal trwają prace w 
Rachowicach w obrębie ul. 
Pogodnej i ul. Miłej. Na dzień 
dzisiejszy wykonano łącznie 
13 km kanalizacji sanitarnej. 
 
 
 
 
Na terenie oczyszczalni 
ścieków w Sierakowicach 

trwają prace przy budynku technicznym. 
Wykonano ściany nośne parteru, wylano strop oraz 
wymurowano ściany szczytowe. Planowane prace na najbliższy okres to: wykonanie konstrukcji 
dachu wraz z przykryciem, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż stolarki w budynku 
technicznego. Rozpoczęto prace związane z technologią oczyszczalni ścieków.  

 
Wyposażono technologicznie 
reaktory biologiczne I i II oraz 
wykonano przykrycie tych 
zbiorników. 
Na obecny moment zgodność 
postępu prac z 
harmonogramem wynosi 
100%. 
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Informacje dla mieszkańców 
 
W związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierakowice, Rachowice, 
Burmistrz Sośnicowic zgodnie z obowiązującym prawem informuje o obowiązku przyłączenia do 
budowanej sieci kanalizacyjnej. Podstawą prawną nakładającą ww. obowiązek jest ustawa z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 
2008, z zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/290/2006 z dnia 21.02.2006r. Przepisy te określają 
zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i 
porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego. Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 ww. 
ustawy z dnia 13 września 1996 do obowiązków właściciela nieruchomości należy przyłączenie do 
istniejącej sieci kanalizacji.  
 
W celu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości musi we 
własnym zakresie wybudować przyłącze kanalizacyjne na odcinku od studzienki znajdującej się na 
posesji indywidualnego użytkownika do budynku lub w przypadku braku studzienki - od granicy 
nieruchomości gruntowej indywidualnego użytkownika do budynku – zgodnie z poniższym 
schematem.   
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Więcej informacji o naszej inwestycji, w tym odpowiedzi na często zadawane pytania dot. samej 

kanalizacji oraz podłączeń można znaleźć na stronie internetowej: www.sosnicowice.pl/kanalizacja  

http://www.sosnicowice.pl/kanalizacja

