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- To drogie inwestycje, ale kiedyś trzeba te sprawy uporządkować - rozkłada ręce wójt
Dębowca Tomasz Branny. Mieszkańcy tej gminy już mogą korzystać z kanalizacji
wybudowanej w ramach pierwszego etapu stworzenia sieci kanalizacyjnej w gminie. W
przyszłym roku do nich dołączą kolejne gospodarstwa, przyłączone w ramach kolejnej
rozbudowy.

Od lutego 2011r. w gminie Dębowiec budowano kanalizację, dziś zadanie już zakończone i 50 budynków już jest
przyłączone do sieci. Budowa kanalizacji to najważniejsze zadanie inwestycyjne i wyzwanie dla Dębowca.
Prace przy budowie rozpoczęły się 18 lutego 2011 roku i obejmowały wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przyłączami. Łączna długość kolektorów grawitacyjnych wynosi 3765 m oraz 1055
m kolektorów tłocznych. Pierwszy etap obejmował ulice Szkolną, Rzeczną i częściowo ulicę Cieszyńską. Do tej pory
do kanalizacji podłączono 50 budynków.
– Po wielu latach oczekiwań udało się nam pozyskać środki na budowę kanalizacji i przystąpiliśmy do
jednej z najważniejszych inwestycji w gminie. Obejmuje ona swym zasięgiem najbardziej zaludniony
obszar Dębowca. Jest to niezwykle kosztowne przedsięwzięcie, które niestety powoduje wstrzymanie
innych prac na terenie gminy. Jednak obowiązek skanalizowania gminy do 2015 roku nakłada na nas
Dyrektywa Unii Europejskiej. Jest to zatem konieczna inwestycja, a zarazem bardzo potrzebna, która
przyczyni się do poprawy ochrony środowiska – wyjaśnia Tomasz Branny, wójt gminy.
Kolejny etap budowy kanalizacji zakończy się w październiku przyszłego roku obejmie rejon ulic Cieszyńskiej,
Dębowej oraz Rzecznej w Kostkowicach, a jego ukończenie planowane jest na październik 2012 roku. Będzie to
prawdopodobnie jedyne inwestycyjne zadanie realizowane przez gminę w przyszłym roku. Niestety Dębowiec, jak i
inne gminy, nadal czeka na zwrot pieniędzy, które wyłożył na projekty unijne. Wiele z nich czeka wciąż na
reﬁnansowanie, a czasy są jakie są w gminnym budżecie jak w wielu innych się nie przelewa. Ponadto budowa
kanalizacji to bardzo kosztowne przedsięwzięcie.
Budowa kanalizacji pochłonie 4 067 423,72 zł z czego kwota 2 177 240 zł doﬁnansowana została ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dodatkowo gmina uzyskała pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 760 114, 94 zł oraz 117 441 zł
umorzeń pożyczek na ten cel.
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