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Zabrzañski pro-
jekt modernizacji 
gospodarki wodno-
-œciekowej jest jed-
nym z wiêkszych, 
realizowanych przy 
pomocy unijnych 
œrodków. 
Kanalizacja sanitarna powstaje 
m.in. na dotychczas nieskana-
lizowanych osiedlach, których 
mieszkañcy korzystali z przydo-
mowych szamb.  
I oni musz¹ teraz ponieœæ kosz-
ty zwi¹zane z przy³¹czeniami do 
kanalizacji.

A koszty s¹ niebagatelne - od kil-
ku do kilkunastu tysiêcy z³otych. 
Bêdzie je musia³o ponieœæ 
ponad pó³ tysi¹ca w³aœcicieli 
domków, g³ównie na os. Józefa, 
GaŸdzikowych Górkach, Mako-
szowach, Koñczycach  i Grzybo-
wicach.  

Dziêki rozwi¹zaniu przyjêtemu 
przez Radê Miasta, w³aœciciele 
nieruchomoœci mog¹ liczyæ na 
refundacjê czêœci kosztów.  

- Zale¿y nam na efektach eko-
logicznych. W zwi¹zku z tym 
szukaliœmy mo¿liwoœci udzielenia 
finansowego wsparcia tej grupie 
mieszkañców, która czu³a siê 
pokrzywdzona – wyjaœnia Adam 
Kurbiel, zastêpca prezydenta 
Zabrza. Choæ miasto jest prawnie 
ograniczone w mo¿liwoœciach po-
mocy finansowej mieszkañcom, 
pomyœleliœmy o dop³atach z 
Gminnego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej. 

Dop³ata uzale¿niona jest od 
d³ugoœci przy³¹cza. Do 20 me-
trów bie¿¹cych mo¿na otrzymaæ 
do 1500 z³, do 30 metrów -  do 

Miasto daje 
pieniadze 
na przyłacza

Vademecum dofinansowania 
•  Zwróæ siê do Jednostki Realizuj¹cej Projekt  (tel. 032 277 
62 93), z wnioskiem o udostêpnienie projektu przy³¹czenia 
Twojej posesji do sieci wodno - kanalizacyjnej.

• Zleæ wykonanie przy³¹cza wyspecjalizowanej firmie lub 
wykonaj je samodzielnie.

• Po zakoñczeniu robót wyst¹p do ZPWiK sp. z o.o. z wnio-
skiem o dokonanie odbioru technicznego.

• Podpisz umowê z ZPWiK sp. z o.o. na dostawê wody i 
odprowadzanie œcieków.

• Wniosek o dofinansowanie wraz z oœwiadczeniem o 
niekorzystaniu lub braku zbiornika na œcieki bytowe, kse-
rokopiami rachunków za roboty budowlane, zwi¹zane z 
realizacj¹ przy³¹cza oraz protoko³em odbioru technicznego 
z³ó¿ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Zabrzu.

• Podpisz umowê cywilno-prawn¹ na dofinansowanie bu-
dowy.

ZABRZE. Od 1500 do 2500 z³otych mo¿na dostaæ od miasta 
na wykonanie przy³¹cza do nowej sieci kanalizacyjnej. 

2000 z³ i wreszcie powy¿ej 30 me-
trów bie¿¹cych – do 2500 
z³. Dodatkowo w³aœciciel 
nieruchomoœci oszczêdza 
tak¿e ok. 1000 z³ na 
projekcie. Dokumenta-
cja techniczna przy³¹cza 
jest udostêpniana nieod- 
p³atnie przez Urz¹d Mia-
sta. Mo¿na j¹ odebraæ 
w Jednostce Realizuj¹cej 
Projekt przy ul. Targowej 2. 

Inwestor otrzyma pieni¹dze za to, 
co potrafi udokumentowaæ – na 
przyk³ad za materia³ po przedsta-
wieniu faktur. Miasto nie wnika 
czy przy³¹cze wykona specjali-

styczna firma czy te¿ powstanie 
w tzw. systemie gospodarczym. 
Warunkiem jest odbiór tech-
niczny przez ZPWiK i likwidacja 
istniej¹cego szamba.  Pamiêtaæ 
nale¿y równie¿, ¿e okreœlona jest 
górna granica finansowej po-
mocy. O dofinansowanie mog¹ 
siê równie¿ ubiegaæ w³aœciciele 
nieruchomoœci, którzy wybudowa-
li nowe przy³¹cze kanalizacyjne w 
ubieg³ym roku.

Modernizacja gospodarki œcieko- 
wej na terenie Zabrza realizowa-
na jest w dwóch etapach. Pierw-
szy, który kosztowa³ 550 mln z³ 
powinien zakoñczyæ siê w listopa-

dzie. W tej chwili gotowa 
jest ju¿  oczyszczalnia 
œcieków w Maciejowie, 
któr¹ zmodernizowano za 
ponad 40 mln z³. 
Finalizowane s¹ prace w 
rejonie Maciejów – Mikul-
czyce. Ze wzglêdu na pro-
blemy hydrotechniczne 
na ul. Galla, zaplanowany 

na koniec czerwca  termin prze-

sunie siê o kilka tygodni. Ostat-
nie trzy du¿e zadania zakoñczone 
bêd¹ do listopada. 
Drugi etap, który przeszed³ ju¿ 
pozytywn¹ weryfikacjê, obejmu-
je swym zasiêgiem m.in. os. 
Paw³ów oraz Wyzwolenia. 

- Po wykonaniu obu etapów Za-
brze bêdzie jednym z pierwszych 
miast w Polsce, które w ca³oœci 
bêdzie dostosowane i przygoto-
wane do spe³nienia wszystkich 
norm Unii Europejskiej w zakresie 
gospodarki wodno-œciekowej – 
mówi Ma³gorzata Mañka Szulik, 
prezydent Zabrza.  - Bêdziemy w 
stanie oczyszczaæ 100 procent 
œcieków z miasta, a kanalizacja 
sanitarna zostanie oddzielona od 
deszczowej. 

Szczegó³owych informacji na 
temat procedur zwi¹zanych z 
uzyskaniem dofinansowania bu-
dowy przy³¹cza kanalizacyjnego 
udzielaj¹ pracownicy Wydzia³u 
Ekologii Urzêdu Miejskiego w Za-
brzu. Wzory wniosków o dofinan-
sowanie dostêpne s¹ w Urzêdzie 
Miasta oraz na miejskich stro-
nach internetowych.

GLIWICE. Markowe 
rowery okaza³y siê 
wystarczaj¹cym 
powodem do 
napaœci na ich 
w³aœcicieli - dwóch 
nastolatków.                  
Do zdarzenia dosz³o 
w ubieg³¹ niedzielê 
po po³udniu, 
w centrum Gliwic. 
Z³odziei zatrzyma-
no.

Dwaj rówieœnicy postanowili 
wybraæ siê na przeja¿d¿kê ro-
werami po mieœcie. Ch³opcy 

jechali deptakiem w rejonie 
ul. Nowy Œwiat w Gliwicach. 
Tam spotkali dwóch nasto-
latków, którzy nieoczekiwanie 
ich zaatakowali i brutalnie 
pobili.

Powodem napadu by³y mar-
kowe rowery ch³opców, które 
spodoba³y siê z³odziejom. Po 
kradzie¿y przestêpcy odjecha-
li skradzionymi pojazdami w 
dwóch ro¿nych kierunkach. Je-
den z napadniêtych ch³opców 
ze z³amanym nosem trafi³ do 
szpitala. Policjanci natych-
miast wszczêli w tej sprawie 
œledztwo. Dziêki zeznaniom 
œwiadków i ustaleniom ope-
racyjnym, szybko odnaleziono 
z³odziei.

We wtorek popo³udniu 21-la-
tek i jego 16-letni wspólnik 
trafili w rêce policji.

Rowery zosta³y odzyska-
ne, znaleziono je ukryte w 
gara¿u w jednej z okolicznych 
miejscowoœci.

Co ciekawe, w ubieg³ym tygo-
dniu do aresztu trafi³ 17-letni 
brat zatrzymanego - równie¿ 
za rozbój. Mo¿na rzecz, ¿e 
dzieci przejê³y „zawód” po 
ojcu, który od kilku miesiêcy 
przebywa w zak³adzie karnym, 
za… rozboje. Polskie prawo 
karne przewiduje karê do 12 
lat pozbawienia wolnoœci za 
tego typu przestêpstwo.

GLIWICE. Mieszkañcy powiatu gliwickiego staraj¹cy siê o orzeczenie o niepe³nosprawnoœci nie 
bêd¹ ju¿ musieli jeŸdziæ do Rybnika. 

Od 1 lipca 2009 r. Powiat Gliwicki objêty bêdzie dzia³aniem Miejskiego Zespo³u do Spraw Orze-
kania o Niepe³nosprawnoœci w Gliwicach, z siedzib¹ przy ul. Bojkowskiej 20 (tel. 032/230-26-90 
i 032/ 232-99-10).
Zespó³ bêdzie wydawa³ mieszkañcom powiatu m.in. orzeczenia o niepe³nosprawnoœci dla osób 
które nie ukoñczy³y 16-go roku ¿ycia, orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci dla osób, które 
ukoñczy³y 16 rok ¿ycia oraz orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnieñ. (nd)

Nie Rybnik, a Gliwice

Brat z³odzieja w areszcie za rozbój, ojciec w wiêzieniu.

Pobici za rowery


