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Zebranie mieszkańców Osiedla Zachód

   W niedzielę, 10 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława
Banasia odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Zachód. Tematem zebrania była budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na
tym osiedlu. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.
   Burmistrz przedstawił proces przeprowadzenia całej inwestycji wraz z realizacją jego kolejnych zadań. Już w lutym zostanie ogłoszony
przetarg w ramach którego Urząd Miasta i Gminy Siewierz wyłoni wykonawcę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zachód. Równolegle trwają prace
nad doprojektowaniem kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Jezioro oraz kanalizacji deszczowej na całym osiedlu. Przewiduje się, że w połowie roku
będzie można uzyskać pozwolenie na budowę tej części kanalizacji. Cała inwestycja będzie kosztować około 22 mln złotych, a jej wykonanie
potrwa do końca 2011 roku.
   W dalszej części zebrania Zdzisław Banaś omówił warunki jakie muszę spełnić mieszkańcy osiedla chcący wykonać przyłącze do wybudowanej
sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z projektem inwestycji i  jej kolejnymi zadaniami, budowane będą odcinki kanalizacji sanitarnej sięgające do
granicy nieruchomości. Samo przyłącze od granicy do budynków mieszkańcy będą wykonywać na własny koszt. Według wcześniejszych ustaleń,
fakt budowy przyłącza na własnej posesji  nie trzeba będzie zgłaszać do Starostwa Powiatowego. Koniecznym natomiast jest pozyskanie
warunków technicznych przyłączenia od Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu oraz zawiadomienie go o chęci wykonania
podłączenia. Do tego zawiadomienia będzie trzeba dołączyć plan sytuacyjny z narysowanym przyłączem oraz nanieść trasę wykonanego
przyłącza na zasoby geodezyjne. W związku z tym Burmistrz poinformował wszystkich zgromadzonych na spotkaniu o pomocy oferowanej przez
Urząd Miasta i Gminy w dokonaniu tych czynności. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie uzyskać kserokopie aktualniej mapy zasadniczej do
wykonania planu sytuacyjnego oraz skorzystać z pomocy w uzgodnieniu trasy przyłącza.
   Na zakończenie Zdzisława Banaś wspomniał o wielu innych inwestycjach i przedsięwzięciach, które już zostały zrealizowane na terenie gminy
Siewierz  oraz  przedstawił  kolejne  zamierzenia  i  plany.  Mieszkańcy  Osiedla  Zachód  bardzo  czynnie  uczestniczyli  w  dyskusji  zadając
przedstawicielom Gminy szereg pytań związanych zarówno z głównym tematem spotkania, jak również z innymi problemami społeczności
lokalnej. Wszyscy zainteresowani otrzymali na spotkaniu konkretne i wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia. Szczegółowych
informacji dotyczących budowy kanalizacji na Osiedlu Zachód udziela Referat Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.
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