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ZABRZE INWESTYCJE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

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

Roboty w ramach Projektu 
Poprawy gospodarki wodno-
ściekowej w Zabrzu są coraz 
bardziej zaawansowane. Jak 
w każdej inwestycji o takim 
zasięgu, nie mogą one pozo-
stać bez wpływu na miejski 
krajobraz i życie codzienne 
zabrzan. Zarządzający Projek-
tem mają na uwadze przede 
wszystkim to, aby mieszkańcy 
w minimalnym zakresie od-
czuli nieuniknione utrudnie-
nia płynące z prowadzonej in-
westycji. Wychodząc naprze-
ciw zgłaszanym problemom 
i oczekiwaniom, Zabrzańskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji organizu-
je w poszczególnych dzielnicach objętych Projektem 
spotkania informacyjne z udziałem przedstawicieli Wy-
konawców robót. Na przestrzeni ostatniego miesiąca 
odbyły się cztery spotkania, w Zaborzu Południowym, 
Pawłowie, Mikulczycach oraz na Osiedlu Wyzwolenia. 
Mieszkańcy mogli zgłaszać 
swoje uwagi, a na ich pyta-
nia i wątpliwości odpowiada-
li przedstawiciele ZPWiK Sp. 
z o.o., Jednostki Realizującej 
Projekt, Biura Inżyniera, a tak-
że Wykonawcy robót. 
Nie wszystkie prace udaje 
się wykonać zgodnie z har-
monogramem. Opóźnienia 
w realizacji zadań wynikają 
z niezgodności planów robót 
z zastanym na poszczegól-
nych dzielnicach czy pose-
sjach stanem faktycznym, co 
wiąże się bezpośrednio z ko-
niecznością wprowadzania 
korekt planów i przesunię-
ciami robót w czasie. Wyko-
nawcy zobowiązali się doło-
żyć wszelkich starań, aby za-
kładane w harmonogramach 
terminy zakończenia robót, mimo tych opóźnień, nie 
zostały przekroczone. 
Mieszkańcy zwracali również uwagę na utrudnio-
ne dojazdy do posesji i garaży dla samochodów pry-

Naprzeciw oczekiwaniom mieszakańców
watnych, jak i samochodów 
służb publicznych. Wskazy-
wali również na utrudnie-
nia w ruchu pieszym – brak 
chodników i błoto. Wyko-
nawcy w miarę możliwości 
technicznych ograniczą we 
wszystkich dzielnicach owe 
utrudnienia do minimum. 
Podczas spotkań zgłaszano 
także problemy związane z ko-
niecznością korzystania z płat-
nych parkingów, czy też ryzy-
ko utraty przychodów, wyni-
kające z braku możliwości do-
jazdu klientów do siedzib firm. 
Osoby prywatne oraz przed-

siębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na te-
renie objętym realizacją Projektu, proszeni są o zgłasza-
nie wszelkich roszczeń finansowych do JRP. W uzasad-
nionych przypadkach, straty poniesione przez zgłasza-
jących będą pokrywane przez Wykonawcę. 
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ZPWiK – Piotr Nie-

miec podczas każdego ze 
spotkań zwracał się do miesz-
kańców z prośbą o współ-
pracę, podkreślając, że sukces 
tego przedsięwzięcia to nie 
tylko dzieło Miasta i Spółki, ale 
również dobry społeczny kli-
mat dla prowadzonej inwesty-
cji, której celem jest poprawa 
jakości życia zabrzan.  
Przedstawiciele JRP mieszczą-
cej się w strukturze zabrzań-
skich wodociągów reagują na 
wszystkie zgłaszane interwen-
cje mieszkańców. Informacje te 
przekazywane są niezwłocz-
nie do Wykonawcy. Nadzór 
nad robotami w terenie spra-
wują Inspektorzy Nadzoru. In-
terwencje można zgłaszać te-
lefonicznie pod numerem te-
lefonu 32 277 62 93, można 

przesłać faxem na numer 32 277 62 81. Można również 
przyjść osobiście i sprawdzić w dokumentacji, jak zapla-
nowane jest podłączenie przyłączy oraz czy podłącze-
nie do danej lokalizacji wchodzi w zakres projektu.
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Spotkanie dla 
mieszkańców dzielnicy 

Pawłów – odbyło się 
17 kwietnia w Zespole 
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Tymczasem w terenie 
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prace 


