Stanowisko Nr 4/2013
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 września 2013 r.
W sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z
11 marca 2013 r. , poz. 594) oraz z § 8 ust. 3 Statutu Gminy Celestynów przyjętego uchwałą Nr 40/03
Rady Gminy Celestynów z dnia 26 sierpnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 243, poz. 6401), Rada
Gminy Celestynów przyjmuje następujące stanowisko:
Zamówienie na Koncepcję i Projekt Budowlany dla zadania budowy kanalizacji
sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi podpisane zostało w 2010 roku. Pomimo że, od tej daty upłynęło
już ponad trzy lata prace nie zostały rozpoczęte. Dotychczasowa rola Rady Gminy sprowadzała się
do wyrażenia woli budowy kanalizacji, czego wyrazem było zabezpieczenie środków w latach 2011,
2012 i 2013.
Według pierwotnych planów, pozwolenie na budowę miało być prawomocne w kwietniu 2011 roku,
budowa zatem powinna rozpocząć się w drugiej połowie 2011 roku.
Rada Gminy w wyniku kontroli inwestycji stwierdziła, że była ona od początku źle przygotowana i
prowadzona, etap koncepcji nie spełnił swoich podstawowych założeń, czyli nietrafnie dokonano
wyboru systemu kanalizacji
sanitarnej (podciśnieniowy), nie było tam również opracowania
etapowania budowy przystającego do realiów związanych z finansowaniem inwestycji,
koniecznością dzierżawy gruntu, i co najgorsze Wójt zignorował opinię Gospodarki Komunalnej nt.
wyboru systemu odprowadzania ścieków. Gospodarka Komunalna preferowała system grawitacyjny
oraz mieszany tj. ciśnieniowo-grawitacyjny.
Koncepcja i opinia wypracowana przez specjalistów gospodarki komunalnej miała pomóc panu
Wójtowi w wyborze najlepszego rozwiązania.
W ostatnim czasie, po zakończeniu etapu przygotowania inwestycji, na którą już wydano 350 tys. zł.
Urząd Gminy przedstawił Radnym i mieszkańcom Dąbrówki i Starej Wsi nową koncepcję budowy,
która niesie za sobą dodatkowe koszty i przekreśla dotychczasowe prace - uzyskane pozwolenia,
dzierżawę gruntów, poniesione nakłady.
W skierowanym do Rady Gminy piśmie pan Wójt oczekuje, że rada zaakceptuje nowe rozwiązanie.
Jednak przedstawiona koncepcja nie odpowiada na wiele pytań i wątpliwości.
Zakłada ona np., że sieć zostanie wybudowana tylko dla części miejscowości Dąbrówki i Starej Wsi a
pozostali mieszkańcy będą zmuszeni do budowy przydomowych oczyszczalni.
Nowa koncepcja nie przewiduje również rozbudowy sieci w przyszłości dla terenów jeszcze
niezasiedlonych.
Czy nie stanie się tak, że w niedalekiej przyszłości Gmina będzie zmuszona budować sieć dla
mieszkańców, którzy będą posiadać przydomowe oczyszczalnie ścieków, bowiem nie wiemy jak
wpłynie na środowisko i wody gruntowe znaczne zagęszczenie tych instalacji?
Dlatego też Rada Gminy analizując przedstawioną koncepcje nie może wydać w pełni odpowiedzialnej
opinii co do słuszności takiego rozwiązania.
Jednocześnie Rada Gminy Celestynów stoi na stanowisku, że budowa sieci kanalizacyjnej w
Dąbrówce i Starej Wsi jest zadaniem priorytetowym i zobowiązuje Wójta Gminy Celestynów Pana
Stefana Traczyka do podjęcia działań, które przyśpieszą wykonanie tej inwestycji oraz obejmą
wszystkich mieszkańców tych miejscowości.
W związku z powyższym zobowiązuje się Wójta Gminy do podania Stanowiska Rady Gminy do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
jako ważna i istotna informacja dla
mieszkańców Gminy Celestynów.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Załączniki:
1. Stanowisko nr 12/2010 r. Rady Gminy Celestynów z dnia 8 października 2010 r w sprawie
wyboru koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś,
2. Pismo Gospodarki Komunalnej z dn 07.07.2010r dotyczące opinii wyboru wariantu sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrówka, Stara Wieś.
3. Notatka Służbowa dotycząca opinii Gospodarki Komunalnej na temat wyboru koncepcji
kanalizacji sanitarnej Dąbrówki i Starej Wsi z dn 01.10.2010r.
4. Pismo Gospodarki Komunalnej z dn 28.10.2010r dotyczące wyboru systemu odprowadzania
ścieków z miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś.

