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Zapytanie w sprawie budoury sieci kanalizacyjnej

W imieniu mieszkafic6w sotectwa Przegqdza zwracam siq z zapytaniem czy w
obecnej kadencji planuje siq budowq sieci kanalizacyjnej. czy prawdq jes! ie
moc przerobowa Przedsiqbiorstwa Wodociqgdw i Kanalizacji jest w tym
zakresie ograniczona?
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W odpowiedzi na zgtoszonq interpelacjq informuje, ze w chwili obecnej

nie planuje siq budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Decyzla

ta wynika wylqcznie z przeslanek ekonomicznych ijest konsekwencjq analizy

mo2liwoSci naszego bud2etu.

Odnoszqc sig do pytania o ,,moc przerobowq" PWiK - rozumianq jako

mo2liwoSci finansowe - to rzeczywiScie jest ona ograniczona. Taka

inwestycja, ze wzglqdu na jej olbrzymiq wartoS6, nie jest mo2liwa do

przeprowadzenia ze Srodkow wtasnych przedsiqbiorstwa, nawet

uwzglqdniajqc unijne Srodki pomocowe o ile zostatyby one przyznane, gdyZ

warunkiem otrzymania takiego dofinansowania jest uzyskanie

odpowiedniego wska2nika. Z danych pochodzqcych z opracowania pn.

,,Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno-Sciekowej na terenie Gminy

i Miasta Czerwionka-Leszczyny" wynika, 2e wska2nik ten dla

nieskanalizowanych obszarow gminy wynosi 101 mieszkaricow/km, co jest

znacznie ponizej wartoSci 120 mieszkaricow/km, tj. wartoSci bqdqcej progiem

ekonomicznej optacalnoSci inwestycji i umoZliwiajqcej staranie sie

o dofinansowanie. Opracowanie to szacowalo koszt budowy kanalizacji

sanitarnej na terenie calej gminy w wysoko6ci 186 mln zl. (dla Przegqdzy

wartoSci te oszacowano w wysokoSci: 106 mieszkancow/km, koszt inwestycji

12,8 mln zl).

Tak wigc niezbqdnym bytoby zaciqgnigcie wielomilionowych kredytow,



kt6rych porqczycielem musialaby zostad gmina, co spowodowaloby

p rzekroczen ie dopuszcza I nych lim it6w wska2n ika zadlulenia. Skutkowaloby

teZ konieczno6ciq wycofania sig gminy z zaanga2owania w inne spolecznie

wa2ne projekty, na co obecnie nie mo2emy sobie pozwolio.

Poza tym realizacja tak drogiego przedsigwziqcia skutkowalaby

znaczqcym i spolecznie nieakceptowalnym wzrostem oplat za

odprowadzanie Sciek6w (ponad dwukrotny wzrost w stosunku do oplat

aktualnie obowiqzujqcych). Poziom cen przekroczylby 3 % udzial wydatk6w

na wodq i Scieki w dochodach rozpozqdzalnych mieszkaric6w a tym samym

przekroczona zostalaby ich zdolnoS6 do placenia rachunk6w. Wymusiloby

to zastosowanie systemu doplat do ceny, skutkujqcego obciq2eniem

bud2etu, oszacowanym w wysokoSci od 3 do 7 mln. zl rocznie przez ponad

10 lat od momentu wybudowania kanalizacji.

Oczywi6cie, realizacja tego projektu podnioslaby standard 2ycia i ma

swoje ekologiczne uzasadnienie, jednak2e przedstawione wy2ej aspekty

ekonomiczne uniemo2liwiajq w chwili obecnej jego realizacjq.
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