
Wykonawca się „odgraża”, 
że wyprzedzi  

harmonogram… 
 

Pierwsza notatka do-
tycząca projektu, w ramach 
którego realizowany jest II etap 
budowy kanalizacji sanitarnej 
w gminie Tarnów Opolski 
znalazła się w naszej gazecie w 
4 numerze z 2011 roku. Od 
tego czasu staraliśmy się 
informować czytelników o 
postępach, a także trudnoś-
ciach, na jakie napotykało 
wprowadzenie tych zamierzeń 
w życie. Przypomnijmy zatem 
krótko: 

Ścieki z terenu naszej 
gminy odprowadzane są do 
dwóch oczyszczalni. Zachod-
nie, nadodrzańskie sołectwa 
(Przywory i Kąty Op.) należą 
do aglomeracji opolskiej, nato-
miast pozostała część miejsco-
wości, a także miejscowości z 
gminy Izbicko należy do aglo-
meracji Tarnów Opolski – 
rzecz jasna z oczyszczalnią w 
Kosorowicach. Wspomniany 
wyżej II etap projektu „Trias 
Opolski – ochrona zbiornika 
wód podziemnych dla aglo-
meracji Opole, Prószków i 
Tarnów Opolski” współfinan-
sowany jest ze środków euro-
pejskich. Jedynym beneficjen-
tem i inwestorem jest tu Spółka 
Wodociągi i Kanalizacja w 
Opolu. Ze względów 
finansowych i praktycznych 
gmina podjęła decyzję połą-
czenia w Tarnowie Opolskim 
budowy kanalizacji z przebu-
dową (wymianą) części prze-
starzałej sieci wodociągowej o 
długości 4,0 km. Inwestorem 
tej części prac jest sama Gmina 
Tarnów Opolski. 

Aktualnie trwające 
prace stanowią realizację 
trzech tzw. Kontraktów – 9, 10 
i 11. (dokładny opis w n-rze 
5/12 naszej gazety). Urząd 
Gminy (Referat Gospodarki 
Terenowej, Inwestycji i Och-
rony Środowiska) na bieżąco 
monitoruje postęp robót i 
odbiera okresowe sprawozda-
nia od wykonawcy. Raporty w 
tej sprawie, poparte częstymi 
wizytami pracowników UG na 
miejscach prac, są niezwykle 
budujące. Wprawdzie w tak 
szeroko zakrojonej inwestycji 
zdarzają się niespodzianki, lecz 
biorąc pod uwagę całość, 
trzeba przyznać, że budowa 

idzie zgodnie z harmonogra-
mem – a nawet go wyprzedza. 
Mroźna zima nie spowolniła 
tempa – widocznie wykonaw-
ca realistycznie zaplanował i 
prowadzi swoje działania. 
Zgodnie z informacjami prze-
kazanymi przez pracownika 
Referatu Gospodarki Tereno-
wej, Inwestycji i Ochrony 
Środowiska UG, przedstawi-
ciele wykonawcy robót – spół-
ki ATA – TECHNIK planują, 
że jeśli nie zdarzy się coś 
niespodziewanego, co na dłu-
żej wstrzymałoby prace, za-
kończy kontrakt w tym roku.  

Według posiadanych 
przez Urząd Gminy (stara-
liśmy się zweryfikować te 
informacje i nasi rozmówcy 
potwierdzili) sytuacja rzeczy-
wiście może napawać opty-
mizmem. W Nakle prace są na 
ukończeniu – trwa budowa os-
tatniej przepompowni siecio-
wej. W Miedzianej nastąpiło 
niewielkie opóźnienie w sto-
sunku do harmonogramu 
(Kontrakt 10). W Tarnowie 
zakończono lub niedługo za-
kończy się prace na ulicach: 
Sienkiewicza, Inwalidzkiej, 
Osiedlowej, Piaskowej, Gene-
rała Zawadzkiego, Świętego 
Wojciecha, 22 Lipca, 1 Maja. 
Jeszcze w marcu powinny 
zostać podjęte prace na ko-
lejnych – Mickiewicza, Cmen-
tarnej, Glenska, Sosnowej 
(Kontrakt 9). Na terenie 
oczyszczalni w Kosorowicach 
prowadzone są prace ziemne 
(wykopy pod nowe obiekty) 
wykonuje się roboty zbrojar-
skie i betoniarskie. Kiedy tylko 
pogoda się poprawi (w chwili 
powstania tekstu trwa 
powtórny atak zimy), wyko-
nawca zamierza zwiększyć 
liczbę pracujących ekip. 

Na prośbę Wójta 
Gminy oraz pracowników 
Urzędu Gminy przekazujemy 
wyjaśnienia wszystkim zawie-
dzionym, którzy nie zostali 
ujęci w realizowanym obecnie 
projekcie. Jeżeli chodzi o 
podłączenia do kanalizacji: 
- Regulamin Wniosku o Do-
finansowanie zakładał udzie-
lenie dotacji jedynie w przy-
padku, gdy tzw.„współczynnik 
koncentracji” wynosi nie 
mniej niż 120 Mk/km. W 
przekładzie na zrozumiały ję-
zyk oznacza to, iż jedynie tam, 
gdzie z każdego kilometra 

nowopowstającej sieci kanali-
zacyjnej skorzysta co naj-
mniej 120 mieszkańców bu-
dowa zostanie dofinansowana. 
- Mając na uwadze zarówno 
wygodę mieszkańców, dbałość 
o ochronę środowiska Urząd i 
władze gminy będą poszu-
kiwać dalszych możliwości 
pozyskiwania środków zew-
nętrznych na kolejne etapy 
budowy sieci kanalizacyjnej. 
Należy nadmienić, że obecny 
31% wskaźnik skanalizowania 
aglomeracji ściekowej Tarnów 
Opolski (pamiętamy, że w je-
go skład wchodzą też miejs-
cowości sąsiedniej gminy 
Izbicko) po zakończeniu trwa-

jącego Projektu wzrośnie do 
78%. 
- Musimy sobie zdawać 
sprawę, że podjęte inwestycje 
związane z budową kanalizacji 
w gminie, na które dotychczas 
przekazano ponad 10 milio-
nów złotych są znacznym ob-
ciążeniem dla budżetu. Gmina 
angażuje tyle środków, ile mo-
że bez utraty płynności fi-
nansowej. Budowa pozostałej 
części kanalizacji będzie mo-
żliwa w kolejnych latach. Plany 
są ambitne, ale zamiary należy 
mierzyć według sił i środków. 
Informacje: Referat Gospodar-
ki Terenowej, Inwestycji i 
Ochrony Środowiska UG  
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