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Odpowiadajac na Pana interpelacjeg w sprawie dostopnosci mediéw na dzia’rkach
W tuczanowicach, przekazanq przez Pana Rafa+a Komarewicza, Przewodniczqcego Rady
Miasta Krakowa 20 kwietnia 2022 r., uprzejmie informujg.

W ulicy Godebskiego w Krakowie funkcjonuje zaréwno sieé wodociqgowa, jak i sieé
kanalizacji sanitarnej. Umoiliwiajq one korzystanie z us+ug zbiorowego zaopatrzenia w wode;
oraz zbiorowego odprowadzania sciekow dla nieruchomoéci do niej przylegajqcych.
W przedmiotowym rejonie funkcjonuje system kanalizacji rozdzielczej zlewni oczyszczalni
sciekéw ,,Wadow". Oczyszczalnia ta obecnie pracuje na poziomie swoich maksymalnych
zdolnosci przepustowych, tym samym nie ma technicznych moiliwoéci przyjcgcia dodatkowej,
znaczqcej ilosci sciekow na ten obiekt. Aby rozwiqzaé ten problem konieczna jest budowa
duiego zakresu urzqdzefi kanalizacyjnych, poprzez ktore nastapi przerzut sciekéw
z oczyszczalni sciekéw ,,Wadow" do sieci kanalizacji sanitarnej pracujacej W zlewni centralnej
oczyszczalni sciekéw ,,Kujawy". Realizacja tego zadania wymaga jednak czasu niezbednego
do uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowalne i wszystkich koniecznych
decyzji administracyjnych. Proces inwestycyjny zosta’r jut rozpoczoty przez Wodociqgi Miasta
Krakowa SA. Obecnie prowadzone sq prace projektowe, ktorych nastgpstwem b¢dzie
opracowanie projektu budowlanego, koniecznego do uzyskania decyzji pozwolenia na budowa.
Uzyskanie ww. decyzji umoiliwi realizacjg zamierzenia inwestycyjnego w latach 2024 - 2025.
Po tym terminie moiliwa bcgdzie dalsza rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na tym
obszarze.

Spc'>’rka podje’ra réwniei doraine dzia+ania majqce na celu zwiekszenie przepustowosci
lokalnej oczyszczalni sciekow ,,Wadc'>w", tym samym stwarzajqc moiliwosé przyjgcia
dodatkowej, okreslonej iloéci sciekéw. W ostatnim czasie Spc'>+ka wznowi+a rownie.-J: wydawanie
warunkéw przy+a1czenia do sieci pracujacej w zlewni przedmiotowej oczyszczalni sciekow
w zakresie przyhqczenia do istniejqcej (bez koniecznoéci rozbudowy) sieci kanalizacji sanitarnej.



lnformujg, 2e zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym
zaopatrzeniu W W0d¢ i zbiorowym odprowadzcmiu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 2028), Wodociagi Miasta Krakowa SA zapewniaja budoweg urzadzefi Wodociagowych
i urzadzefi kanalizacyjnych Wytacznie W zakresie uzgodnionym W Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji, 0 ktérym mowa W art. 21 ust. 1 WW. ustawy. W tej sytuacji, W przypadku kiedy
zamierzenie inwestora zewnetrznego vvykracza poza zakres uzgodniony W Wieloletnim planie
rozwoju i modernizacji urzadzefi Wodociagowych i urzadzefi kanalizacyjnych, moie on
Wyprzedzajaco Wykonaé urzadzenie Wodociagowe lub/i kanalizacyjne, ktére nastgpnie
przejmowane sa odptatnie przez Spotkg, zgodnie z art. 49 § 2 ustawy 2 dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z poin. zm.) oraz art. 31. ust. 1 ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu W Wode; i zbiorovvym odprowadzeniu sciekow.
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Otrzymuja:
1. Adresat
. Wydziat Gospodarki Komunalnej i Klimatu
. Wodociagi Miasta Krakowa SA

Wydziat Planowania Przestrzennego
. Biuletyn lnformacji Publicznej
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