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Umowa dla 
Zaborza 
Północnego  

Zakres Umowy:
budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej •	
– około 10,8 km (w tym grawitacyjnej około  
10,7 km i tłocznej około 0,16 km)
budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej •	
– ok. 14,2 km
budowa i przebudowa sieci wodociągowej  •	
– ok. 0,4 km
odtworzenie i budowa nawierzchni  •	
– ok. 50,7 tys. m2

okres realiZacji
21 miesięcy + 12 miesięcy okres Zgłaszania wad•	

już 
zawarta

wykonawca robót w ramach kontraktU 3
konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe m + sp. z o.o. – lider 
kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych kPri sp. z o.o. – Partner 

Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe m + sp. z o.o. jest producentem prefabrykatów żelbetonowych, prefa-
brykatów studni kanalizacyjnych, betonów towarowych, w tym betonów specjalistycznych chemoodpornych 
i hydrotechnicznych, betonów asfaltowych, w tym sma, kruszyw. nadzoruje i projektuje swoje receptury do 
produkcji betonów i mas bitumicznych we własnym laboratorium.
siedziba spółki: 47-230 kędzierzyn-koźle, ul. strzelecka 13b
Prezes Zarządu: janusz klimek

kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych kPri sp. z o.o. Przedmiotem działalności firmy jest wy-
konywanie robót w zakresie inżynierii środowiska, robót drogowych i ogólnobudowlanych, sieci kanalizacyj-
nych, wodociągowych i gazowych. spółka jest jedną z największych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim firm 
z branży inżynieryjnej. Działa od 22 lat, ma duże doświadczenie branżowe i nowoczesny park maszynowy. 
siedziba spółki: 47-206 kędzierzyn-koźle, ul. kłosowa 4
Prezes Zarządu: kazimierz kwiecień

Podpisy pod umową złożyli prezydent Zabrza 
– małgorzata mańka-szulik, prezes Zarządu Za-
brzańskiego Przedsiębiorstwa wodociągów i ka-
nalizacji sp. z o.o., dyrektor naczelny – Piotr 
niemiec, członek Zarządu Zabrzańskiego Przed-
siębiorstwa wodociągów i kanalizacji sp. z o.o., 
dyrektor ds. technicznych – Damian Pieter oraz 
prezes Zarządu m+ sp. z o.o. – janusz klimek. Ze 
strony miasta Umowę kontrasygnował skarbnik 
miasta Zabrze – Piotr barczyk.

w ramach kontraktu nr 3 przewidziano do re-
alizacji budowę i przebudowę kanalizacji sa-
nitarnej – około 10,8 km, w tym grawitacyjnej 
– około 10,7 km i tłocznej – około 0,16 km, a tak-
że budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej 

– ok. 14,2 km i sieci wodociągowej – ok. 0,4 km. 
równolegle prowadzone będą prace związa-
ne z odtworzeniem i budową nawierzchni – ok. 
50,7 tys. m2. kontrakt 3, związany z poprawą go-
spodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północ-
ne, stanowi część Projektu pod nazwą Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Zabrze. etap ii, który obejmuje budowę i prze-
budowę około 69 km kanalizacji sanitarnej wraz 
z czterema przepompowniami ścieków oraz bu-

dowę i przebudowę około 68 km kanalizacji desz-
czowej. Umowa o dofinansowanie projektu zo-
stała zawarta przez narodowy Fundusz ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej 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 maju tego roku, na terenie Oczyszczalni Ścieków 
ŚRÓDMIEŚCIE, przedstawiciele miasta Zabrze, ZPWiK 
Sp. z o.o. oraz konsorcjum wykonawczego firm, któ-
re poprowadzą roboty na terenie zabrzańskiej dziel-
nicy Zaborze Północne, zawarli umowę na realizację 
Kontraktu 3. To kolejne zadanie realizowane w ra-
mach projektu: Poprawa gospodarki wodno-ścieko-
wej na terenie Gminy Zabrze – etap II.

Zależy nam, by wszelkie re-
alizowane w mieście dzia-
łania, niosły za sobą korzy-
ści nie tylko dla mieszkań-
ców Zabrza, ale i całej re-
gionalnej społeczności. Dro-
ga, w którą teraz ruszamy 
do najłatwiejszych nale-
żeć nie będzie. Wierzę jed-
nak, że ta proekologiczna 
inwestycja, przyniesie efek-
ty, które doceniać będziemy 
przez wiele kolejnych lat.

Małgorzata Mańka-Szulik 
– prezydent Zabrza

kontrakt 1.  
Dzielnica Pawłów

kontrakt 2.  
Dzielnica Zaborze Południowe

kontrakt 3.  
Dzielnica Zaborze Północne

kontrakt 4.  
Dzielnica makoszowy

kontrakt 4.  
Dzielnica makoszowy

  

kontrakt 6.  
Dzielnica mikulczyce

kontrakt 7.   
osiedle wyzwolenia

kontrakt 8.  
oczyszczalnia Ścieków 

kontrakt 5. 
Dzielnica biskupice

kontrakt 8.  
oczyszczalnia Ścieków

Więcej informacji na temat realizacji Projektu:
małgorzata beciri – jednostka realizująca Projekt

ul.	Targowa	2	•	41-800	Zabrze
tel.:	32	277	62	80

mbeciri@wodociagi.zabrze.pl

Sandra Trela

To dobrze, że Zabrze realizu-
je swoje zadania związane z in-
westowaniem w rozwój miej-
skiej infrastruktury. Chciałabym, 
by mieszkańcy poszczególnych 
dzielnic informowani byli o ter-
minach uruchomienia i zakoń-
czenia działań. Warto powtarzać 
dobre praktyki wypracowane 
w trakcie realizacji pierwszej czę-
ści inwestycji wodno-ściekowej.

Zdaniem mieszkańców 
Zabrza

PoPrawa goSPoDarki ściekowej w DZielnicy ZaborZe Północne


