Ciasna, dnia 11 lipca 2011

Gmina Ciasna w czerwcu br. Zakończyła roboty budowlane inwestycji
polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica wraz
z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową ul. Mlecznej i Równej
w Glinicy.
Projekt pn: „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w
miejscowości Glinica, Gmina Ciasna” został zrealizowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Wysokość dofinansowania wynosiła 80,74% kosztów kwalifikowanych
inwestycji.
W ramach inwestycji zostało wybudowane 21,294 km kanalizacji
sanitarnej, stworzono moŜliwość do podłączenia się 230 gospodarstw
domowych oraz wybudowano 9 przepompowni. Przebudowano ul. Mleczną i
Równą na długości 1074 mb oraz wybudowano 1150 mb kanalizacji
deszczowej.
Dla wielu z nas czyste wody są jednymi z najwaŜniejszych oznak czystej
przyrody. Europejskie przepisy ochrony wód zostały całkowicie
zmodernizowane, by dostosować je do sytuacji w XXI wieku. Radykalne
postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej będą wkrótce wprowadzane w
Ŝycie. Ponadto zapoczątkowała ona dwie dyrektywy pochodne. Obecnie wydaje
nam się to oczywiste, ale jeszcze w latach siedemdziesiątych problem nie był
powszechnie zauwaŜany dopiero gdy ryby w całym Renie, zaczęły wymierać
tysiącami, skaŜenie wód stało się palącą kwestią dla polityków. W 1976 roku
przyjęto dyrektywę o odprowadzaniu niebezpiecznych substancji. Jednak do
połowy lat 90 postęp we wprowadzaniu norm ochrony wód był zbyt wolny,
dlatego Komisja Europejska wezwała do znaczących zmian w tej dziedzinie.
Po szerokich konsultacjach wprowadzono jednolite rozwiązanie prawne,
tworzące ramy dla załoŜeń i celów wszystkich dziedzin gospodarki wodnej – a
mianowicie Ramową Dyrektywę Wodną. Uchwalona w 2000 roku dyrektywa
chroni wody powierzchniowe i podziemne, przyjmując dorzecze rzeki za
podstawową jednostkę hydrologiczną. KaŜde dorzecze wymaga stworzenia

indywidualnego planu zagospodarowania, który umoŜliwi osiągnięcie
„dobrego” stanu wszystkich wód w dorzeczach do 2015 roku. Zainteresowane
strony przyznają, Ŝe termin ten pozostawia bardzo mało czasu do podjęcia
stosownych działań.
Ze względu na duŜą ilość gospodarstw rybackich na terenie Gminy, jest
dla nas priorytetem dbanie o ochronę wód gruntowych a zarazem wypełnianie
dyrektywy unijnej, co uchroni Gminę Ciasna przed naliczaniem duŜych kar
finansowych od 2015 roku. Przypominam, Ŝe kary będą naliczane w tych
miejscach gdzie są utworzone tzw. aglomeracje a nie ma systemu oczyszczania
ścieków. Zgodnie z wytycznymi miejscowość Glinica naleŜy do aglomeracji
Ciasna. Gmina zrealizowanym projektem wypełniła dyrektywy unijne, co nie
udało się jeszcze wielu samorządom w na terenie całej Unii Europejskiej.

