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Zawarto kolejną umowę na 
realizację robót

Marcin Kwiatkowski

Sporo się ostatnio słyszy o przedsię-
wzięciach wspieranych przez Unię 
Europejską. Mam wrażenie, że w na-
szym mieście jest ich szczególnie 
dużo. Na przebudowę sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej dostajemy 
miliony. Super, że jesteśmy tacy sku-
teczni w zdobywaniu unijnych dota-
cji. Dzięki nim rozwija się też turysty-
ka przemysłowa, a sporo budynków 
doczekało się remontów.

Zdaniem mieszkańców 
Zabrza

ZaKRes uMOWy:
budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – • 
ok. 23,3 km, w tym: grawitacyjna – ok. 22,7 km, 
tłoczna – ok. 0,6 km,
budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej –  • 
ok. 20,8 km, 
przebudowa sieci wodociągowej – ok. 7,8 km,• 
budowa 1 przepompowni ścieków sanitar-• 
nych,
odtworzenie/budowa nawierzchni – ok. 94 tys. m2• 

OKRes RealiZacJi:
21 miesięcy + 12 miesięcy Okres Zgłaszania Wad• 

PoPrawa gosPoDarKi ścieKowej 
w DZielnicy Pawłów 

Kontrakt 8.  
Oczyszczalnia Ścieków 

Kontrakt 1.  
Dzielnica Pawłów

Podpisy pod umową złożyli prezydent Zabrza –  
Małgorzata Mańka-Szulik, prezes  Zarządu Zabrzań-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. 
z o.o., dyrektor naczelny – Piotr Niemiec, członek Za-
rządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o., dyrektor ds. technicznych – Da-
mian Pieter, prezes Zarządu Energopol-Południe S.A. 
– Jacek Taźbirek oraz prokurent Energopol-Południe 
s.a. – Grzegorz szlęk. Ze strony Miasta umowę kontr-
asygnował skarbnik Miasta Zabrze – Piotr Barczyk.

– Dzięki realizacji tego kolejnego Kontraktu, będzie-
my mogli odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, do-
świadczających do tej pory niedogodności, które wiążą 
się z gospodarką wodno-ściekową. Podkreślić nale-
ży, iż czeka nas ogromne wyzwanie, podjęcie którego 
bez odwagi, po pierwsze – ze strony Władz Miasta, po 
drugie – Spółki, byłoby niemożliwe. Całość wykonania 
determinuje bardzo dużo czynników, nie jest to przed-
sięwzięcie łatwe i – co oczywiste – roboty nie pozosta-
ną bez wpływu na krajobraz naszego miasta, czy życie 
codziennie Zabrzan. Jest to nasz wspólny trud – ko-
ordynatorów, wykonawców Projektu i samych miesz-
kańców, który, wierzymy i zakładamy, zaowocuje 
w przyszłości znaczną poprawą jakości życia, czy atrak-
cyjności inwestycyjnej Zabrza.- mówił Piotr Niemiec 
Prezes Zarządu ZPWiK sp. z o.o., dyrektor naczelny.

Zakres Kontraktu przewiduje budowę i przebudo-
wę kanalizacji sanitarnej – ok. 23,3 km, w tym gra-
witacyjnej – ok. 22,7 km i tłocznej – ok. 0,6 km.; 

a także budowę i przebudowę kanalizacji deszczo-
wej – ok. 20,8 km i przebudowę sieci wodociągo-
wej – ok. 7,8 km. Zaplanowano również budowę 
jednej przepompowni ścieków sanitarnych oraz od-
tworzenie i budowę nawierzchni – ok. 94 tys m2.
Kontrakt 1, związany z poprawą gospodarki ście-
kowej w Dzielnicy Pawłów, stanowi część Projek-
tu pod nazwą Poprawa gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie Gminy  Zabrze.  etap  ii, który 
obejmuje budowę i  przebudowę około 69 km ka-
nalizacji sanitarnej wraz z  czterema przepompow-
niami ścieków oraz budowę i  przebudowę około 
68 km kanalizacji deszczowej.  umowa o  dofinan-
sowanie projektu została zawarta przez Narodowy 
Fundusz  ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej z Gminą Zabrze w dniu 19 listopada 2010 roku. 
Poza projektem objętym dofinansowaniem, całko-
wicie ze środków własnych Gminy i spółki, wyko-
nana zostanie budowa i przebudowa dróg, i chod-
ników, a  także przebudowa sieci wodociągowej.

W dniu 31 maja podpisana została umowa na 
realizację Kontraktu 1, związanego z popra-
wą gospodarki ściekowej w dzielnicy Paw-
łów. To kolejny z ośmiu kontraktów na ro-
boty budowlane, zaplanowane w Projek-
cie pod nazwą „Poprawa gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap 
II”. Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską, ze środków Funduszu Spój-
ności, w ramach Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środowisko.

Roboty przewidziane w ramach Kontraktu 1, prowadzone będą 
na terenie zabrzańskiej dzielnicy Pawłów.


