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Budowa ruszyša 
 

ozpoczyna się realiza-
cja projektu „Kontrakt 

9 - Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości 
Tarnów Opolski realizowa-
nego w ramach Projektu 
"TRIAS OPOLSKI – ochro-
na zbiornika wód podziem-
nych dla aglomeracji Opole, 
Prószków i Tarnów Opolski 
- II etap oraz Wymia-
na/przebudowa sieci wodo-
ciągowej w miejscowości 
Tarnów Opolski.” 
23.10.2012r. odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami 
Tarnowa Opolskiego, na 
którym podano informacje 
dotyczące m.in. terminu 
rozpoczęcia budowy kanali-
zacji sanitarnej oraz wymia-
ny/przebudowy sieci wodo-
ciągowej. Na spotkaniu sta-
wili się, poza mieszkań-
cami: przedstawiciele bene-
ficjenta – WiK Opole, Ins-
pektor Nadzoru Inwestor-
skiego, przedstawiciele Wy-
konawcy, geodeta, przed-
stawiciele ZGKiM Tarnów 
Opolski, przedstawiciele 
Urzędu Gminy z Panem 
Wójtem Krzysztofem Mu-
tzem oraz sołtys Jan Czech, 
którzy udzielali odpowiedzi 
na pytania mieszkańców. 
  

Wykonawca podał 
informację o zamiarze roz-
poczęcia prac (tj. najpóźniej 
na początku listopada br.) 
oraz lokalizację rozpoczy-
nanych robót. W pierwszej 
kolejności rozpoczną się 
prace w obrębie ulic, gdzie 
nie jest planowana wy-
miana/przebudowa sieci 
wodociągowej tj. ul. Dębo-
wej, Zawadzkiego (po-
między ul. Nakielską i Po-
przeczną), Wrzosowej, Sło-
necznej, Różanej oraz Św. 
Jacka. Wykonawca w ścis-
łej współpracy z ZGKiM w 
Tarnowie Opolskim ustalił 
harmonogram prac. Zwró-
cono się do mieszkańców o 
cierpliwość i wyrozumia-
łość w czasie trwania prac, 
gdyż nie da się ukryć, że 

będą one uciążliwe dla 
mieszkańców (ze względu 
na zmiany w organizacji 
ruchu i możliwe przerwy w 
dostawie wody).  

 
Po wybudowaniu 

kanalizacji sanitarnej i wy-
mianie/przebudowie sieci 
wodociągowej, nawierzch-
nie dróg zostaną odtworzo-
ne i przywrócone. Ze 
względu na specyfikę robót 
i ich szeroki zakres, za-
apelowano do mieszkań-
ców o wyrozumiałość w 
oczekiwaniu na przywraca-
nie stanu sprzed inwestycji, 
gdyż nie jest możliwe 
odtworzenie ich od razu po 
zasypaniu wykopu. Wyma-
ga to przywiezienia odpo-
wiedniego sprzętu i będzie 
realizowane w końcowym 
etapie. Mimo wszystko, 
Wykonawca obiecał doło-
żyć wszelkich starań, aby 
prace prowadzone były w 
miarę możliwości szybko i 
sprawnie. Termin zakończe-
nia całego zadania określo-
no na maj 2014 roku. Przed 
tym terminem odbiór ście-
ków nie będzie możliwy. W 
przypadku stwierdzenia po-
minięcia w projekcie przy-
łączenia jakiegokolwiek 
budynku mieszkalnego
wzdłuż budowanego kanału 
głównego prosi się właś-
ciciela posesji o złożenie 
wniosku o przyłączenie do 
kanalizacji sanitarnej. Wa-
runki, jakie przy tym należy 
spełnić podano poniżej.  
 
Dla ułatwienia Państwu 
możliwości zapoznania się 
z projektem, kopie rysun-
ków dotyczące budowy ka-
nalizacji sanitarnej umiesz-
czono w zakładce „ogłosze-
nia” na stronie: 
        

bip.tarnowopolski.pl 
 
W razie niejasności, infor-
macją i możliwą pomocą 
służą Państwu pracownicy 
ZGKiM przy ul. Dworco-
wej 5 w Tarnowie Opol-
skim oraz Urzędu Gminy 

Tarnów Opolski ul. Dwor-
cowa 6. 
 
    Dokumentację dotyczącą 
przetargu na zadanie: 
  
„Kontrakt 9 - Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w miej-
scowości Tarnów Opolski 
realizowanego w ramach 
Projektu "TRIAS OPOL-
SKI – ochrona zbiornika 
wód podziemnych dla aglo-
meracji Opole, Prószków i 
Tarnów Opolski - II etap" 
oraz Wymiana/przebudowa 
sieci wodociągowej w miej-
scowości Tarnów Opolski.” 
 
znajdą Państwo na stronie 
http://www.wikopole.com.
pl/przetargi/ pod pozycją z 
dnia 03.04.2012 a rysunki 
w punkcie „III.4 Doku-
mentacja Projektowa” cz.1 i 
cz.2 
 

UWAGA! 
 
Pragniemy poinformować 
mieszkańców Tarnowa 
Opolskiego, którzy nie 
zapoznali się jeszcze z 
projektem a po zapozna-
niu się z nim stwierdzą, 
że przyłącza do posesji 
będących ich własnością 
nie zostały uwzględnione 
w projekcie, o możli-
wości złożenia wniosku o 
wykonanie przyłącza do 
kanalizacji sanitarnej. 
 

Wnioski takie mogą zos-
tać rozpatrzone pozy-
tywnie tylko pod wa-
runkiem złożenia ich    
(wg. danych na dzień dzi-
siejszy) do końca 2012 r. 
i tylko w następujących 
przypadkach: 
 

1. posesja, która została 
pominięta w projekcie 
znajduje się przy nowo-
budowanym kanale głów-
nym kanalizacji sanitar-
nej i znajduje się na niej 
budynek mieszkalny, 

2. posesja znajduje się 
przy nowobudowanym 
kanale głównym kanali-
zacji sanitarnej i właś-
ciciel posiada ważną de-
cyzję o pozwoleniu na 
budowę budynku miesz-
kalnego. 
 

Mieszkańcy mają rów-
nież możliwość zapoz-
nania się z projektem w 
Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszka-
niowej przy ul. Cmen-
tarnej 5 w Tarnowie 
Opolskim oraz w biurze 
Wykonawcy mieszczą-
cym się przy ul. Koper-
nika w Tarnowie Opol-
skim lub w pokoju nr 3 
Urzędu Gminy Tarnów 
Opolski. 
 
Po upewnieniu się, że w 
projekcie nie przewidzia-
no przyłączenia danej po-
sesji do kanalizacji sani-
tarnej właściciel nieru-
chomości może złożyć 
stosowny wniosek pod 
adresem:  
 

JRP 
Wodociągi i Kanalizacja  
w Opolu, ul Oleska 64 

45-222 Opole 
 

lub za pośrednictwem: 
 
1) Urzędu Gminy Tar-
nów Opolski przy ul. 
Dworcowej 6, 46-050 
Tarnów Opolski. 
2) Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszka-
niowej przy ul. Cmen-
tarnej 5, 46-050 Tarnów 
Opolski  
 
Za liczne uczestnictwo w 
spotkaniu mieszkańcom 

Tarnowa Opolskiego 
dziękujemy i prosimy o 

wsparcie jak i 
wyrozumiałość w czasie 

realizacji inwestycji. 
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