UPORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie aglomeracji SŁAWA

W zgodzie z naturą…

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

Drogi Czytelniku,
proszę, pozwól nam, abyśmy zwracali się w tym folderze do Ciebie bezpośrednio, per „Ty”.
Wierzymy, że taki styl komunikacji będzie wygodniejszy,
a przekazywane informacje będą bardziej zrozumiałe, zwięzłe i klarowne.
Folder, który trzymasz w ręku, jest odpowiedzią na najważniejsze pytania związane
z realizowanym przez nas projektem

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

na terenie aglomeracji Sława”.
20 kwietnia 2017 roku
podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
To właśnie ona gwarantuje nam ogromne dofinansowanie
ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
Inwestycja pochłonie naprawdę duże pieniądze.
Jej wartość szacuje się na

134 630 146,56 zł
z czego przyznane wsparcie finansowe to

68 138 925,53 zł
Całe przedsięwzięcie realizowane będzie do

2022 roku.

fot. Marek Krukiel
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sława Sp. z o.o.
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Co w ramach projektu?
Wszystkie działania realizowane będą na terenie aż

13 miejscowości
w naszej gminie:
Krążkowo, Lipinki, Radzyń, Kuźnica Głogowska, Głuchów,
Tarnówek, Myszyniec, Tarnów Jezierny, Wróblów,
Śmieszkowo, Lubiatów, Gola i Sława.
Pierwsze prace w terenie najprawdopodobniej rozpoczniemy wiosną 2018 r.
Do tego czasu musimy przeprowadzić procedury przetargowe, zamówić potrzebne
materiały, dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.

Najważniejszym zadaniem w projekcie jest:
budowa prawie 140-kilometrowej sieci rur wodno-kanalizacyjnych (tzw. wod-kan).
Dokładniej mówiąc, na terenie naszej gminy stworzymy 90,427 km infrastruktury kanalizacyjnej
oraz 46,333 km infrastruktury wodociągowej. Budowa tych sieci skutkować będzie wieloma
pozytywnymi efektami zarówno dla mieszkańców, inwestorów, jak i dla środowiska.

Poprawi się w końcu jakość Twojego życia!
Nie będziesz już musiał martwić się o regularne wywozy szamba,
wąchać nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów, a przede wszystkim
mieć na sumieniu zanieczyszczania wód gruntowych
poprzez pośredniczenie w nielegalnych
wywozach nieczystości na pola.

Sława
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Niestety nie wszyscy wiedzą, że wylewanie szamba do rowu melioracyjnego czy chociażby na
łąki i pola szkodzi tak samo środowisku naturalnemu jak i ludziom!
Tego typu ścieki zawierają setki groźnych dla życia bakterii oraz wirusów, które z łatwością
rozmnażają się w naszym otoczeniu. Stąd właśnie biorą się skażenia bakteriami E. Coli,
Salmonelli czy enterokokami kałowymi. Skanalizowanie terenów objętych projektem
pozwoli nie zatruwać dłużej ludzi i środowiska w ten sposób.
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WODY
PODZIEMNE

Rys. Uproszczony schemat wędrówki bakterii w środowisku

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej to oczywiście nie jedyne zadania
do zrealizowania.
Wybudowana zostanie stacja uzdatniania wody (tzw. SUW) w Kuźnicy Głogowskiej, a dwie
z istniejących: w Krążkowie i Lubogoszczy zostaną zmodernizowane. Zadaniem stacji jest
uzdatnianie wód gruntowych, które później rurami docierają do Twojego domu.
Dzięki modernizacjom będziemy uzdatniać większe ilości wody oraz znacznie ograniczymy
straty wody w systemie.
Ponadto w Krążkowie zostanie wybudowana nowoczesna oczyszczalnia ścieków. To do niej
w przyszłości odprowadzane będą również ścieki ze Starego Strącza i Krzepielowa.
Nie będzie ona wprawdzie tak duża jak ta w Sławie, ale na lokalne warunki w zupełności wystarczy.
Jej przepustowość będzie wynosić 800 m3 na dobę. Dla porównania przepustowość sławskiej
oczyszczalni wynosi średnio 3000 m3 na dobę. Ona również zostanie rozbudowana
i zmodernizowana.

UJĘCIE WODY

2
STUDNIE
W TERENIE

WODA
SUROWA

NAPOWIETRZENIE

WODA
NAPOWIETRZONA

SPRĘŻONE
POWIETRZE

Rys. SUW - stacja uzdatniania wody, schemat pracy
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Dzięki funduszom...
Dzięki funduszom z dofinansowania zostanie zakupiony dodatkowy sprzęt techniczny. Do naszego taboru
dołączy samochód pogotowia wodno-kanalizacyjnego oraz samochody specjalistyczne, które pozwolą naszym
pracownikom na szybkie reagowanie na zgłaszane awarie, usuwanie zatorów w sieciach i na przepompowniach, wykonywanie regularnych przeglądów i konserwacji całej infrastruktury.
Jak widzisz, zakres projektu naprawdę robi wrażenie. To jednak nie koniec korzyści. Dodatkowo, na
terenach stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Krążkowie, zostanie zamontowanych pięć
instalacji odnawialnych źródeł energii. Systemy ogniw fotowoltaicznych przekształcą promienie słoneczne
w energię elektryczną. Oznacza to, że projekt zakłada rozwiązania sprzyjające łagodzeniu zmian klimatu.
Oczyszczalnia ścieków w Sławie jest wyposażona w 800 sztuk paneli fotowoltaicznych, każdy z nich ma moc
250 W. Do tego pracuje 11 inwerterów, które przekształcają prąd stały w prąd zmienny.
Panel fotowoltaiczny zamienia energię słoneczną w elektryczną. Składa się on z półprzewodnikowych
złączy zawierających elektrony. Wzbudzone przez promieniowanie słoneczne elektrony, przemieszczając się
produkują elektryczność.
Praca paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Sławie pokrywa około 20% jej rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną, co stanowi oszczędności na poziomie 80 tys. zł!

SIEĆ PUBLICZNA
dostarcza
lub odbiera energię,
gdy jest jej nadmiar
INWERTER
przekształca prąd stały
w prąd zmienny

MODUŁ
FOTOWOLTAICZNY
zamienia
energię słoneczną
na elektryczną

LICZNIK
rejestruje energię
pobieraną z sieci
i wysyłaną do sieci
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Rys. Schemat działania ogniw fotowoltaicznych

I Ty się liczysz!
Jeśli nie zostanie spełniony efekt ekologiczny projektu, kwota dofinansowania niestety zmaleje.
Zadajesz sobie pewnie teraz pytanie,
czym jest efekt ekologiczny?
To nic innego jak przyłączenie się jak największej liczby domostw do nowo powstałych sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Realizując projekt wspólnie, musimy podpisać jak najwięcej umów o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków.
Właśnie dlatego Ty również jesteś beneficjentem projektu,
Ty też się liczysz!
Projekt zakłada, że my, jako dostawca wody pitnej, doprowadzimy rurociąg do granicy
Twojej nieruchomości.
Natomiast techniczne oraz finansowe doprowadzenie przyłączy do instalacji
leży już po Twojej stronie.
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Zobacz, jakie to proste!
Podłączenie nieruchomości do sieci wiąże się z całą masą korzyści – nie tylko dla Ciebie, ale też dla środowiska, w którym żyjesz. Wszystkie ścieki, trafiając do nas siecią kanalizacyjną, zawsze zostaną prawidłowo oczyszczone. To gwarancja, że żadne bakterie i substancje szkodliwe nie przedostaną się do otoczenia, dosłownie
zatruwając nasze zdrowie. Podobne korzyści czerpać może każdy, kto zaopatrzy się w wodę z naszych wodociągów. Woda, która wypływa z hydroforni, jest przez nas cały czas monitorowana. Pijąc wodę z własnych ujęć,
niestety nie masz pewności, że jej jakość jest prawidłowa. Czy wyobrażasz sobie, by na swój koszt regularnie
zlecać badania laboratoryjne próbek wody? Dla nas to norma i obowiązek. Z czystym sumieniem możemy
powiedzieć, że woda, którą dostarczamy mieszkańcom, jest czysta, bezpieczna i zdatna do picia!
Procedura wykonania przyłącza zazwyczaj wygląda w ten sposób, że to mieszkaniec musi zwrócić się do nas
z wnioskiem o opracowanie dokumentacji przyłączeniowej, a później szuka wykonawcy, który za odpowiednie
wynagrodzenie wybuduje mu to przyłącze. Postanowiliśmy jednak Ci w tym pomóc i ułatwić całą procedurę!
Na swój koszt opracujemy całą dokumentację wraz z wstępnym określeniem kosztów. Nasi pracownicy odwiedzą każdego właściciela nieruchomości objętej projektem i indywidualnie uzgodnią przebieg projektowanego
przyłącza. Ze swojej strony proponujemy Ci również jego szybkie i profesjonalne wybudowanie.
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Możesz nie wiedzieć...
Możesz nie wiedzieć, ale nas wszystkich obowiązuje ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Wynika z niej, że obowiązkiem właścicieli
nieruchomości jest przyłączenie swoich nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej.
Pomimo że terminy zakończenia robót są jeszcze
odległe, już teraz prosimy Cię o przygotowanie się
do takiej konieczności.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 roku
art. 5 ust. 1 pkt 2 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.):
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe,
jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania zawarte w przepisach odrębnych.
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Kilka słów na koniec
My jesteśmy z siebie dumni. Mamy nadzieję, że i Ty widzisz same plusy
realizacji tego projektu. Wszyscy musimy czuć się odpowiedzialni za
środowisko, w którym żyjemy. Dlatego tak ważne jest, aby działać.
O dofinansowanie, które otrzymaliśmy, walczyło wiele podmiotów z całego
kraju. Jednak to nasz wniosek okazał się najlepszy i zajął pierwsze miejsce
wśród podobnych inwestycji. Realizacja działań z projektu wiąże się
z małą rewolucją w naszej gminie, ale liczy się w końcu efekt końcowy.
Pamiętaj, że i Ty masz wpływ na to, czy wspólnymi siłami uda się osiągnąć
zaplanowany wynik!
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Policz, ile ten projekt ma plusów!
> Wzrost jakości życia – większy komfort i wygoda
> Poprawa czystości wód dla zachowania zdrowia Twoich najbliższych
> Większa dostępność zdrowej wody pitnej
> Nieprzerwana możliwość korzystania z zasobów wody w okresie suszy
> Wzrost wartości nieruchomości dzięki uzbrojeniu terenów
> Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej
> Koniec kłopotliwego utrzymania studni
> Racjonalizacja zasobów wody pitnej
> Ochrona środowiska naturalnego
> Pośredni wpływ na ograniczenie procesu eutrofizacji Bałtyku
> Pośredni wpływ na wzmocnienie działań sprzyjających retencji wód
> Dostosowanie systemu wodno-kanalizacyjnego do obowiązujących
przepisów prawa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych
oraz zapewnienia jednolitego stanu wód powierzchniowych
i podziemnych oraz wszystkich komponentów środowiska naturalnego.

Nie czekaj – działaj!
Zdrowszy będziesz i Ty, i przyroda!
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Beneficjent:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
Nazwa projektu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława
Cel projektu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława dla zapewnienia jej zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych dla obniżenia jego presji
na środowisko naturalne, w tym na jednolitą część wód, stan zdrowia ludzi i zwierząt,
a także na powstrzymanie zmian klimatu.
Całkowita wartość projektu brutto:
134 630 146,56 zł
Wysokość wkładu UE:
68 138 925,53 zł
www.mapadotacji.gov.pl

www.zwik.slawa.pl

