Po co komu wodociągi
(i kanalizacja)?
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Kontynuując tematykę poprzedniego artykułu zamieszczonego
w dwumiesięczniku Wieści nr 5 (75), pragniemy przekazać następną
garść informacji na temat stanu obecnego i planów przyszłego rozwoju
infrastruktury wod-kan. Gminy Jabłonna. Jeszcze trochę o wodociągach.
Jeszcze trochę o wodociągach.
Tak się szczęśliwie złożyło, że siedem z ośmiu obszarów (stref)
zwodociągowanych obecnie, dzięki korzystnemu „sąsiedztwu”
da się połączyć w jeden system zbiorowego zaopatrzenia budując
zaledwie trzy odcinki sieci wodociągowych.
Pierwszy z nich, w miejscowości Jabłonna na terenie
na wschód od obwodnicy, zostanie wybudowany w ulicach
Akademijnej, Przylesie, Świerkowej i Echa Leśne i połączy
obecnie funkcjonujące niezależnie obszary zwodociągowane
na terenie osiedla SMLW, osiedla przy ulicy Świerkowej
i przy ulicy Leśnej 17.
Po planowanej modernizacji SUW przy ulicy Świerkowej,
możliwe będzie wyłączenie z eksploatacji SUW przy ulicy Leśnej.
Drugi fragment sieci wodociągowej planowany do wykonania
na terenie miejscowości Jabłonna, to odcinek łączący
ul. Modlińska biegnący ulicą Szkolną i przechodzący pod
obwodnicą do ulicy Przylesie.
Trzeci fragment sieci wodociągowej najważniejszy dla całego
systemu to magistrala biegnąca od Stacji Uzdatniania Wody
w Chotomowie ul. Partyzantów, Chotomowską i Modlińską
do połączenia z istniejącą infrastrukturą na wysokości bramy
wjazdowej do Pałacu.
Dopiero wykonanie tego odcinka sieci wodociągowej (ponad
2300 m. b.) pozwoli na połączenie naszego największego póki
co źródła wody z obszarem najgęściej zabudowanym, czyli
obecnymi i potencjalnymi nowymi odbiorcami wody. Wykonanie
tej inwestycji obejmującej także wykonanie wodociągu
w ulicy Ks. Abramowicza pozwoli na wyłączenie hydroforni
na ulicy Instytuckiej i zasilenie dotychczasowego obszaru
jej oddziaływania wodą o lepszych parametrach. Kolejnym
obszarem, który można podłączyć do nowej sieci to kompleks
pałacowo-parkowy administrowany przez P.A.N. i zasilany
obecnie z własnego wysłużonego ujęcia.

A teraz trochę o kanalizacji.
Infrastruktura kanalizacyjna dzieli się zasadniczo na dwa
rodzaje: kanalizację deszczową(opadową) i kanalizację sanitarną
odprowadzającą ścieki. Kanalizację deszczową należy budować
w obszarach wysoce zurbanizowanych, więc ta problematyka
w przypadku naszej Gminy nie jest tak istotna, a zatem poruszę
ją w kolejnych odcinkach tego cyklu.
Infrastruktura kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna
zaczęła powstawać począwszy od roku 2000. W pierwszych
piętnastu latach jej budowy udało się wykonać około
15 kilometrów wraz z kilkoma przepompowniami.
Skokowy wzrost długości tej infrastruktury nastąpił począwszy
od roku 2017 dzięki przystąpieniu do programu kanalizowania
współfinansowanego za pośrednictwem Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez środki Unii
Europejskiej. Obecnie pod koniec realizacji tego projektu Gmina
nasza dysponuje siecią kanalizacji sanitarnej o długości ponad
60 km (stan na grudzień 2021 r.) oraz 29 przepompowniami
ścieków. Cały ten system (który jest pod naszą opieką od roku)
odprowadza w sposób zorganizowany wszystkie ścieki z terenu
Gminy Jabłonna rurociągiem tłocznym do Oczyszczalni Ścieków
„Czajka” należącej do MPWiK Warszawa.
Po przedstawieniu Państwu podstawowych informacji na ten
temat, myślę, że w kolejnym odcinku spróbuje odpowiedzieć
w sposób bardziej wyczerpujący na tytułowe pytanie.

Dokumentacje i zezwolenia na budowę po części już są a dla
wszystkich tych trzech zadań inwestycyjnych powstaną do końca
I kwartału, co pozwoli wybudować te w/w sieci do końca roku
kalendarzowego.
Tak jak nadmieniłem w poprzednim artykule, poprawi
to w zasadniczy sposób bezpieczeństwo funkcjonowania całego
systemu zaopatrzenia w wodę a dodatkowo umożliwi kilkuset
nieruchomościom podłączenie się do systemu zbiorowego
zaopatrzenia. Otwierają się także perspektywy zwodociągowania
obszarów w ulicach bocznych odchodzących od wyżej opisanych
przebiegów tych sieci.
Jednocześnie trwają prace projektowe zmierzające
do zwodociągowania miejscowości Rajszew w oparciu o naszą
główna SUW w Chotomowie. Do zaprojektowania i wybudowania
jest ponad 12 km wodociągów i jest szansa, że większość tego
zamierzenia inwestycyjnego powstanie jeszcze w tym roku.
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