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Z wielką przyjemnością oddajemy w ręce mieszkańców specjalny dodatek poświęcony największej 

realizowanej w naszej Gminie inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji 

Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków”. Będziemy 

systematycznie w nim publikować najważniejsze informacje dotyczące jej przebiegu  jak również 

zamieszczać istotne informacje dla mieszkańców kanalizowanych miejscowości, tj. Sierakowic i 

Rachowic.  

Podstawowe informacje o projekcie 

Projekt Nr WND-RPSL.05.01.00-064/09-01 pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków” jest 
podstawowym przedsięwzięciem inwestycyjnym Gminy Sośnicowice na lata 2011 – 2012. 
Inwestycja realizowana jest w oparciu o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 priorytet V 
środowisko działanie 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa. Wartość projektu wg kosztorysu oraz 
umowy o dofinansowanie wynosi 27 060 465,48 PLN jednak po przeprowadzeniu postępowań 
przetargowych będzie o kilka milionów mniejsza. Dofinansowanie ze środków UE stanowić będzie 
78,73% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie 
kanalizacji sanitarnej w Rachowicach i Sierakowicach  o łącznej długości  21 618 mb oraz 
oczyszczalni ścieków o przepustowości  340 m3/dobę. Projekt zakłada podłączenie 445 szt. 
nieruchomości (Sierakowice i Rachowice) do systemu kanalizacji do końca roku 2012. 
 
Beneficjent pomocy Unijnej: Gmina Sośnicowice 
Generalny Wykonawca Inwestycji: ENERGOPOL - POŁUDNIE S.A., 41-208 Sosnowiec,  
                                                             ul. Jedności 2  
Podwykonawca: PPHU ZIS-BUD Jan Kłapyta, 34-232 Stryszawa 1A 
Inżynier Kontraktu: PHIN Consulting Sp. z o.o., 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63 
 
Bieżące wiadomości z realizacji inwestycji  

Aktualnie prace realizowane są na 
obszarze miejscowości Sierakowice, w 
rejonie ul. Wiejskiej, rozpoczęto prace 
w Rachowicach – w obrębie ul. 
Pogodnej. Łączna długość wykonanej 
dotychczas sieci kanalizacyjnej wynosi 
11,5 km.  
Na terenie oczyszczalni ścieków 
zakończono montaż zbiorników 
bioreaktorów I, II, zbiornika osadu 
uśredniającego oraz przepompowni. 
Aktualnie wykonywany jest budynek 
techniczny.  
Na obecny moment zgodność postępu 
prac z harmonogramem wynosi 100%. 
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Informacje dla mieszkańców 

Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej budowanej w 
Sierakowicach i Rachowicach w ramach przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków” 

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 budowanej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości 
musi we własnym zakresie wybudować przyłącze kanalizacyjne na odcinku od granicy posesji lub 
wykonanego sięgacza poprzez studnie rewizyjną zlokalizowaną na terenie posesji, do podłączenia 
z istniejącą instalacją kanalizacji w budynku.  
Szczegółowo o sposobach wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej napiszemy w następnym 
Biuletynie 

Pamiętajmy, że Inwestycja ta jest 
realizowana przede wszystkim dla 
mieszkańców Sierakowic i Rachowic 
w celu poprawy jakości ich życia, w 
zgodzie ze środowiskiem naturalnym, 
jednak to po stronie samych 
mieszkańców leży skuteczność 
realizacji całego przedsięwzięcia, 
gdyż aby cały system odbioru i 
oczyszczania ścieków prawidłowo 
funkcjonował muszą oni, we własnym 
zakresie podłączyć się do 
wybudowanej sieci. 

 

 

 

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 

Oczyszczalnia ścieków w Sierakowicach 

http://www.sosnicowice.pl/kanalizacja

