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Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała!
Projektowanie kanalizacji w Gminie Biała w latach 2014-2017 - od rozpoczęcia do uzyskania decyzji na budowę
- trwało ok. trzy i pół roku. Projekt obejmował miejscowości Łyskornia, Biała-Kopiec, Biała Pierwsza, Biała Druga, BiałaParcela, Biała Rządowa, Klapka, Kopydłów. Projekt został w całości wykonany przez firmę EKOPROJEKT Inżynieria
Środowiska Iwona Chadryś z Częstochowy zgodnie z zawartą z Gminą Biała umową. Jednak właścicielka dwóch działek
w Białej Rządowej przy udziale działającej upełnomocnionej swojej matki (obecnej radnej Gminy Biała) nie wyraziła
ostatecznie zgody na dysponowanie przez Gminę Biała tymi nieruchomościami na cele budowy kanalizacji ścieków
komunalnych. Dotyczyło to przejścia ciągów kanalizacyjnych przez posesje w Białej Rządowej przylegające do odcinka
9,7 km – 10,1 km drogi krajowej nr 74 od strony południowej. Upełnomocniona spowodowała również odstąpienie od
zamierzonej transakcji wykupu przez Gminę Biała jednej z dwóch tu przywoływanych nieruchomości, położonej przy
wychodzącym z drogi krajowej nr 74 rowie melioracyjnym, ani też nie wyraziła zgody na scalenie tegoż rowu ze swoją
posesją na szerokości swojej działki, co uniemożliwiło kontynuację procedury wydawania decyzji na budowę
kanalizacji. Dlatego też wydana w 2017 r. decyzja Starosty Wieluńskiego nie mogła objąć wykonanego projektu
kanalizacji w dużej części w Białej Rządowej i w całości w miejscowościach Klapka i Kopydłów. Łącznie jest to ok. 5 km
zablokowanego - mimo zaprojektowania - ciągu kanalizacyjnego. Radna ostatecznie sama potwierdziła na sesji swoimi
wypowiedziami spowodowanie przez siebie zablokowania przebiegu kanalizacji, czemu wcześniej zaprzeczała.
Konsekwencja tego faktu jest taka, że ponowny projekt pięciokilometrowego ciągu kanalizacyjnego będzie
kosztował Gminę Biała – jak oświadczyła na sesji Pani projektant – ok. 130 tyś. zł netto, czyli ok. 160 tyś. zł brutto,
a jego wykonanie wraz z nowymi mapami do celów projektowych potrwa ok. półtora roku.
Druga konsekwencja tej blokady jest taka, że wymieniony zablokowany pięciokilometrowy ciąg
kanalizacyjny (Biała Rządowa, Klapka i Kopydłów) nie został uwzględniony, bo nie mógł być uwzględniony we
wniosku Gminy Biała o pozyskanie środków na budowę kanalizacji z rządowego programu POLSKI ŁAD - odbudowy
polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.
Powyższe treści przedstawiają zaistniałe fakty. Relacja z sesji jest ich potwierdzeniem. Jasno wypowiedziały się
- nie pozostawiając złudzeń - w tych kwestiach Panie projektujące kanalizację, upełnomocnione przez Gminę Biała do
złożenia projektu w Starostwie Powiatowym w Wieluniu i uzyskania zezwolenia na budowę kanalizacji. Zastanawiające
jest milczenie p. radnej Małgorzaty Pichlak (Przewodniczącej RG Biała w poprzedniej kadencji), która nie zapomniała
chyba historii zdarzeń mających miejsce w latach 2014-2018. Zastanawiające są również próby dociekania przez
p. radnego Krzysztofa Woszczyka, podejrzewającego czy osoby projektujące, czy pracownicy i wójt aby nie chcieli i nie
zrobili czegoś źle w staraniach trwających od 2015 r. o rozpoczęcie budowy kanalizacji.
W takiej sytuacji i stanie rzeczy, biorąc pod uwagę całość sprawy, powstaje z moralnego punktu widzenia
pytanie czy osoba sprawująca mandat radnego, powinna uniemożliwiać gminie realizację wielomilionowej inwestycji
celu publicznego służącej mieszkańcom?
I tak oto wygląda gminna kanalizacyjna rzeczywistość:
- z jednej strony:
1) ponad trzy lata wysiłków projektowych,
2) trwająca cały 2018 r. rekonstrukcja i naprawa gminnej aglomeracji kanalizacyjnej ustanowionej w 2007 r.,
3) miliony pozyskane na budowę oczyszczalni i kanalizacji ścieków komunalnych,
4) moje kilkuletnie skutecznie ostatecznie starania, by to wszystko spiąć w jednym czasie i zacząć odrabiać
wieloletnie opóźnienia w budowie infrastruktury kanalizacyjnej,
5) trwająca w niezwykle trudnych warunkach, wynikających w dużej części z pandemii, a niekiedy z kłopotów
powstających na niektórych działkach realizacja I etapu zadania,
6) ciągle wisząca nad gminami takimi jak nasza groźba niezrealizowania unijnej dyrektywy ściekowej,
- z drugiej strony:
opór przeciwko mającej służyć mieszkańcom inwestycji, wynikający z osobistych pobudek i przedkładania
prywatnego interesu nad interes reprezentowanej przez siebie społeczności.
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