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ZABRZE INWESTYCJE2

Gmina Zabrze

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Gmina Zabrze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Umowa, w której zakres wchodzi realizacja 
ósmego kontraktu, zawarta zostanie w pierw-
szej połowie 2012 roku. Co zapewne ucieszy 
mieszkańców Zabrza, całość prac prowadzo-
na będzie na zamkniętym terenie Oczyszczal-
ni Ścieków „Śródmieście”.

Zakres umowy na roboty przewiduje zaprojek-
towanie i wykonanie hermetyzacji wybranych 
obiektów oczyszczalni oraz zaprojektowanie 
i wykonanie instalacji do dezodoryzacji powie-
trza odprowadzanego z obiektów poddanych 
hermetyzacji. W trakcie realizacji prac, renowa-
cji i zabezpieczeniu antykorozyjnemu poddane 
zostaną powierzchnie narażone na agresywne 
środowisko, występujące w hermetyzowanych 
obiektach. Po zakończeniu trwającej 22. mie-
siące inwestycji, w oczyszczalni funkcjonować 
będzie także nowe stanowisko przeznaczone 
do odbioru ścieków dowożonych. Stanowisko 
wykorzystywać będzie istniejącą – kontenero-
wą stację zlewną.

Zabrze inwestuje 
w ochronę środowiska

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERE-
NIE GMINY ZABRZE. ETAP II

Projekt obejmuje budowę i przebudowę około 69 km ka-
nalizacji sanitarnej wraz z czterema przepompowniami 
ścieków oraz budowę i przebudowę około 68 km kanali-
zacji deszczowej.

Planowany koszt całkowity projektu to około 322 mln zł. 
Do�nansowanie ze środków Funduszu Spójności wynosi 
około 225 mln zł.

Poza projektem objętym do�nansowaniem, całkowicie ze 
środków własnych Gminy i Spółki, wykonana będzie budo-
wa i przebudowa dróg i chodników, a także przebudowa 
sieci wodociągowej. Samorząd przeznaczył na ten cel oko-
ło 60 mln zł, z kolei ZPWiK Sp. z o.o. około 31 mln zł.

Ostatni – ósmy kontrakt realizo-
wany w ramach Projektu „Popra-
wa gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Zabrze”, doty-
czy zaprojektowania i wykonania 
obiektów na terenie Oczyszczalni 
Ścieków „Śródmieście”.

PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – 
HERMETYZACJA OBIEKTÓW

Działania przewidziane do realizacji 
na terenie Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście”:

zaprojektowanie i wykonanie hermetyzacji wybranych obiek-
tów oczyszczalni
zaprojektowanie i wykonanie instalacji do dezodoryzacji po-
wietrza odprowadzanego z obiektów poddanych hermetyzacji
zaprojektowanie i wykonanie nowego stanowiska przezna-
czonego do odbioru ścieków dowożonych
renowacja i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni nara-
żonych na agresywne środowisko występujące w hermetyzo-
wanych obiektach

Kontrakt 1.  
Dzielnica Pawłów

Więcej informacji na temat 
realizacji Projektu:

Małgorzata Beciri – Jednostka 
Realizująca Projekt

mbeciri@wodociagi.zabrze.pl

Klaudia Maternowska

Cieszę się, że nasze miasto tak 
skutecznie zabiega o pieniądze 
z Unii Europejskiej. Dzięki temu 
w Zabrzu bardzo dużo się dzie-
je. Wymiana sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej to tylko jeden 
z przykładów. Za tak duże przed-
sięwzięcie na pewno trudno by 
było się zabrać bez pomocy. 

Zdaniem mieszkańców  
Zabrza

Kontrakt 2.  

Kontrakt 3.  

 
Dzielnica Makoszowy

 
Dzielnica Makoszowy

  

Kontrakt 6.  
Dzielnica Mikulczyce

Kontrakt 7.   
Osiedle Wyzwolenia

 
Oczyszczalnia Ścieków 

Kontrakt 5. 
Dzielnica Biskupice

 
Oczyszczalnia Ścieków

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Drugi etap prac związanych z poprawą gospoDarki 
woDno-ściekowej na terenie gminy zabrze rusza  
w Dzielnicy makoszowy

zakres prac przewidzianych 
do realizacji w makoszowach:
budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej: 
ok. 5,3 km
budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej: 
ok. 7,5 km
przebudowa sieci wodociągowej:  
ok. 1,5 km
odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych: 
ok. 19,5 tys. m2

W Makoszowach  
ruszają prace budowalne
W najbliższych tygodniach, na terenie dzielnicy Makoszowy, rozpoczną się prace 
związane z poprawą gospodarki wodno-ściekowej. Po osiemnastu miesiącach robót, 
mieszkańcy dzielnicy doczekają się nowoczesnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dodatkowe informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać pod numerem telefonu: 32 277 62 80 
lub w Jednostce Realizującej Projekt przy ulicy Targowej 2 w Zabrzu, e-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl

W czerwcu bieżącego roku, na 
terenie Oczyszczalni Ścieków 
ŚRÓDMIEŚCIE, zawarta 
została umowa na realizację 
Kontraktu 4 – Poprawa gos-
podarki ściekowej w dzielnicy 
Makoszowy. To jeden z ośmiu 
kontraktów na roboty budow-
lane, w ramach Projektu pod 
nazwą „Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Zabrze. Etap II”. Projekt 
współfinansowany jest przez 
Unię Europejską, ze środków 
Funduszu Spójności, w ramach 
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko.

Małgorzata Mańka-Szulik 
prezydent Zabrza
Czeka nas okres intensywnej pracy. Jestem jednak 
pewna, że mieszkańcy Makoszów już za kilkanaście 
miesięcy będą się cieszyć z nowoczesnej sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej. Każdemu z nas zalezy 
przecież na ochronie środowiska naturalnego – bez 
tej inwestycji żyłoby nam się trudniej.

Pior Niemiec, dyrektor generalny, 
przezes Zarządu ZPWiK Sp. z o.o.
Oczywiście czeka nas kilkanaście miesięcy utrudnień, 
jednak warto podejmować realizacje tego typu in-
westycje. By się o tym przekonać, wystarczy tylko 
odwiedzić dzielnice miasta, które objęte były pier-
wszym etapem prac związanych z poprawą gospo-
darki wodno-ściekowej.

Małgorzata Mańka-Szulik – 
prezydent Zabrza i Marek Zieliński 
– Prezes Wodrol S.A. Krystyna Pieczka – mieszkanka Zabrza

W Zabrzu dużo się ostatnio dzieje. Powstaje kryty basen, 
przebudowywany jest stadion Górnika, rozwija się tury-
styka przemysłowa. Modernizacja wodociągów i ka-
nalizacji nie jest może tak widowiskowa, ale to bardzo 
ważna rzecz. Nie wyobrażam sobie, żeby w XXI wieku 
funkcjonowały w mieście szamba. Bardzo dobrze, że te 
istniejące będą mogły zniknąć.

takie są liczby:
Czas realizacji inwestycji: 18 miesięcy
Okres zgłaszania wad: 12 miesięcy
Wartość kontraktu: 14 085 491, 92 pln

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II
W dniu 19 listopada 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z Gminą Zabrze Umowę o dofinansowanie projektu ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt obejmuje budowę i przebudowę około 69 km kanalizacji sanitarnej 
wraz z czterema Przepompowniami ścieków oraz budowę i przebudowę około 68 km kanalizacji deszczowej. Poza projektem objętym dofinansowaniem, całko-
wicie ze środków własnych Gminy i Spółki, wykonana będzie budowa i przebudowa dróg i chodników, a także przebudowa sieci wodociągowej.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW


