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Brak po łą cze nia z sie cią sa ni tar ną to kło pot
dla miesz kań ców po do pol skich miej sco wo -
ści. Są oni na ra że ni na spo re kosz ty z ty tu łu
ko niecz no ści sa mo dziel ne go od pro wa dze nia
ście ków. Nie od po wied nie użyt ko wa nie ist nie -
ją cych na po se sjach bez od pły wo wych zbior -
ni ków na ście ki by to we nie sie po waż ne
ry zy ko ska że nia śro do wi ska i za nie czysz cze -
nia wód pod ziem nych. Roz bu do wa sie ci ka -
na li za cji sa ni tar nej jest więc nie zwy kle cen na.

Od kil ku mie się cy prze ko nu ją się o tym
miesz kań cy miej sco wo ści Ocho dze i Do mec -
ko, gdzie wy bu do wa no łącz nie oko ło 2,6 km
sie ci ka na li za cji sa ni tar nej w sy ste mie gra wi -
ta cyj nym. Pra ce ukoń czo no 6 li sto pa da 2014
ro ku. Wy ko na no je w ra mach za da nia „Kon -
trakt nr 3 – Bu do wa sie ci ka na li za cji sa ni tar nej
w miej sco wo ści Ocho dze, Do mec ko”. Jest to
ele ment kom plek so we go pro jek tu „Po pra wa
gos po dar ki wod no-ście ko wej dla aglo me ra -
cji Opo le – TRIAS Opol ski etap III” re a li zo wa -
ne go przez Spół kę Wo do cią gi i Ka na li za cja
w Opo lu.
Ce lem te go Pro jek tu jest za pew nie nie od po -
wied niej ochro ny wód po wierz chnio wych
oraz wód grun to wych na te re nie Opo la i oko -
lic, że szcze gól nym uwzględ nie niem ochro -
ny zbior ni ka pod ziem ne go GZWP 333
Opo le–Za wadz kie. Po wierz chnia te go po tęż -
ne go zbior ni ka prze kra cza ty siąc ki lo me trów
kwa dra to wych. Jest on głów nym źró dłem
wo dy pły ną cej z kra nów za rów no w Opo lu,
jak i w gmi nach ościen nych. Dla te go je go
ochro na jest tak waż na.

Ko rzyść dla miesz kań ców...

W przy pad ku miej sco wo ści Ocho dze pra ce
pro wa dzo no na uli cach My śliw skiej, Osie dle
oraz Ogro do wej. W ra mach Kon trak tu po wsta -
ła tam sieć ka na li za cji sa ni tar nej o łącz nej dłu -
go ści oko ło 1,3 km. Dru gie ty le zre a li zo wa no
na uli cach Prósz kow skiej, Jaś kow skiej i Cmen -
tar nej w miej sco wo ści Do mec ko-Puc nik.
Owo cem tych prac bę dzie pod łą cze nie do
zbior cze go sy ste mu od pro wa dza nia ście ków
oko ło 350 miesz kań ców obu wspom nia nych
miej sco wo ści. In for ma cje na te mat moż li wo -
ści pod łą cze nia do wy bu do wa nej sie ci ka na -
li za cji sa ni tar nej moż na zna leźć w in ter ne cie
pod adre sem www.wi ko po le.com.pl, dzwo -
niąc pod nu mer te le fo nu (77) 44 35 501 lub
oso bi ście zgła sza jąc się do sie dzi by Spół ki
przy ul. Ole skiej 64 w Opo lu.
Peł na war tość prac wy ko na nych pod czas re -
a li za cji Kon trak tu wy no si po nad 2 mln zł. Po -
ło wa z tej kwo ty po cho dzi ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej.

...a tak że dla re gio nu i śro do wi ska

Po pra wa wa run ków sa ni tar nych miesz kań -
ców miej sco wo ści Do mec ko i Ocho dze to nie
je dy na ko rzyść wy ni ka ją ca z Kon trak tu. In we -
sty cja pod no si bo wiem atrak cyj ność tych
miej sco wo ści, co prze kła da się na do god ne
wa run ki pod roz wój bu dow nic twa miesz ka -
nio we go i usłu go we go.
Atu ty gos po dar cze to zmniej sze nie ze wnętrz -
nych kosz tów śro do wi sko wych dla gos po dar ki

oraz do dat ko we wpły wy do bud że tów gmin
z ty tu łu po dat ków zwią za nych z no wy mi in we -
sty cja mi na ich te re nach.
Nato miast ko rzy ści śro do wi sko we to znacz -
ne zmniej sze nie ry zy ka ska że nia grun tów
oraz wód grun to wych z ty tu łu wy cie ku nie -
czy sto ści z nie od po wied nio kon ser wo wa -
nych szamb lub awa rii po ja zdów do ich
prze wo zu. Po pod łą cze niu do sie ci sa ni tar nej
ście ki nie są trzy ma ne w jed nym miej scu, tyl -
ko spły wa ją gra wi ta cyj nie lub ciś nie nio wo
prze kie ro wy wa ne są bez poś red nio na
oczysz czal nię ście ków. Tam pod da je się je
sze re go wi pro ce sów, po któ rych nie sta no wią
one za gro że nia i moż na je bez piecz nie od -
pro wa dzić do śro do wi ska.

Ile kosz tu je ca ły Pro jekt?
Umo wę o do fi nan so wa nie Pro jek tu z Na ro do -
wym Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska i Gos -
po dar ki Wod nej w War sza wie pod pi sa no
w dniu 12 li sto pa da 2013 ro ku.
Pro jekt ten do fi nan so wa ny jest z Fun du szu
Spój no ści w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
In fra struk tu ra i Śro do wi sko na la ta 2007-2013.
Cał ko wi ty koszt in we sty cji skła da ją cych się
na Pro jekt to 23 108 500 zło tych brut to. Do fi -
nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Fun du szu Spój no ści wy no si 10 503 573 zł.

Pro jekt „Po pra wa gos po dar ki wod no-ście ko wej
dla aglo me ra cji Opo le – TRIAS Opol ski etap III”
jest współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską
ze środ ków Fun du szu Spój no ści w ra mach
Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko.

TRIAS OPOLSKI – ROZWÓJ KANALIZACJI SANITARNEJ


