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Martyna Kilian

Dobrze, że będziemy mieli sieć wodo-
ciągową i kanalizacyjną z prawdziwe-
go zdarzenia. Zabrze to przecież duże 
miasto i trudno mi sobie wyobrazić, 
by w XXI wieku mieszkańcy niektórych 
ulic mieli jeszcze korzystać z szamb. 
Dużo jeżdżę na rowerze, więc osobi-
ście cieszy mnie też to, przy okazji wy-
miany sieci na drogach pojawi się nowa 

nawierzchnia.

Zdaniem mieszkańców 
Zabrza

już 
zawarta

Pr Ze buDowa oc Z ysZc Z alni  Ście Ków sróDM ieŚcie 
–  He rMet y Z ac ja obie K tów

To dla nas wielki dzień. Czekają nas więc 
kolejne wyzwania. Zależy nam jednak, by 
wszelkie realizowane przez nas działania, 
niosły za sobą korzyści nie tylko dla miesz-
kańców Zabrza, ale i dla regionalnej spo-
łeczności. Cieszę się, że zasiadają z nami 
dzisiaj radni naszego miasta – oni świet-
nie wiedzą, że droga związana z realiza-
cją pierwszego etapu zadań wynikających 
z projektu poprawa gospodarki wodno-
ściekowej, do łatwych nie należała. Spo-
dziewają się też zapewne, że droga, w któ-
rą teraz ruszamy też do najłatwiejszych na-
leżeć nie będzie. Wierzę jednak, że efek-
ty z inwestycji, którą dzisiaj inauguruje-
my przyniosą nam korzyści, które doce-
niać będziemy przez wiele kolejnych lat.

Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza

Kontrakt 8.  
Oczyszczalnia Ścieków 

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, czło-
nek Zarządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dyrektor ds. Technicz-
nych – Damian Pieter, skarbnik Miasta Zabrze – Piotr 
Barczyk oraz członek Zarządu Instal Kraków S.A. – 
Rafał Markiewicz. – Ta inwestycja ma dla nas nieco 
symboliczny charakter. Podczas realizacji pierwsze-
go etapu prac, położyliśmy nacisk na aspekt techno-
logiczny. Dzisiaj spełniamy, i to z niemałym nakła-
dem, wszelkie unijne normy w zakresie oczyszczania 
wód – podkreślił Piotr Niemiec. – Teraz nadszedł czas 
na realizację drugiego etapu prac, gdzie zajmiemy się 
zniwelowaniem i tak niewielkich, uciążliwości zapa-
chowych, towarzyszących procesowi oczyszczania. 
Mam też nadzieję, że i ta inwestycja doczeka się tytu-
łu „Modernizacji Roku”, jak miało to miejsce w pierw-
szy etapie – dodał prezes ZPWiK.

Zakres prac, przewidzianych w ramach realizacji 
Kontraktu 8, przewiduje zaprojektowanie i wyko-
nanie hermetyzacji wybranych obiektów oczysz-
czalni oraz zaprojektowanie i wykonanie instala-
cji do dezodoryzacji powietrza odprowadzanego 
z obiektów poddanych hermetyzacji. W trakcie re-
alizacji prac, renowacji i zabezpieczeniu antykoro-
zyjnemu poddane zostaną powierzchnie narażone 
na agresywne środowisko występujące w herme-
tyzowanych obiektach. Po zakończeniu trwającej 
22. miesiące inwestycji, w oczyszczalni funkcjono-
wać będzie także nowe stanowisko przeznaczone 
do odbioru ścieków dowożonych. Stanowisko wy-
korzystywać będzie istniejącą – kontenerową sta-
cję zlewną.

Kontrakt 8, związany z przebudową Oczyszczalni 
Ścieków ŚRÓDMIEŚCIE, stanowi część projektu pod 
nazwą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Gminy Zabrze. Etap II, który obejmuje bu-
dowę i przebudowę około 69 km kanalizacji sani-
tarnej wraz z czterema przepompowniami ścieków 
oraz budowę i przebudowę około 68 km kanaliza-
cji deszczowej. Umowa o dofinansowanie projektu 
została zawarta przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gminą Za-
brze w dniu 19 listopada 2010 roku. Poza projektem 
objętym dofinansowaniem, całkowicie ze środków 
własnych Gminy i Spółki, wykonana zostanie budo-
wa i przebudowa dróg, i chodników, a także prze-
budowa sieci wodociągowej. 

W dniu 11 kwietnia, zawarto umowę na realizację 
Kontraktu 8, związanego z przebudową Oczysz-
czalni Ścieków ŚRÓDMIEŚCIE. To pierwszy z ośmiu 
kontraktów na roboty budowlane, realizowa-
ne w ramach Projektu pod nazwą „Poprawa go-
spodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Za-
brze. Etap II”. Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko.

PRZEBuDOWA OCZySZCZAlNI ŚCIEKÓW 
ŚRÓDMIEŚCIE POTRWA 22. MIESIąCE I OBEjMIE:

zaprojektowanie i wykonanie hermetyzacji • 
wybranych obiektów oczyszczalni;
zaprojektowanie i wykonanie instalacji do • 
dezodoryzacji powietrza odprowadzanego 
z obiektów poddanych hermetyzacji;
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni • 
narażonych na agresywne środowisko wy-
stępujące w hermetyzowanych obiektach.

WyKONAWCA KONTRAKTu 8
Instal Kraków S.A. – przedsiębiorstwo branży budowlanej założone w 1950 roku, specjalizujące 
się w wykonywaniu oraz montażu instalacji w obiektach przemysłowych, komunalnych i ochrony 
środowiska. 
Podstawowy zakres działalności Spółki obejmuje między innymi:

generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych, handlowych, użyteczności publicznej;• 
wykonawstwo oczyszczalni ścieków komunalnych i zakładowych;• 
wykonawstwo stacji uzdatniania wody i ujęć wody;• 
wykonawstwo instalacji produkcji ozonu i ozonowania wody, pompowni i chlorowni;• 
wykonawstwo instalacji technologicznych i przemysłowych;• 
wykonawstwo sieci zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych.• 

Siedziba Spółki: ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny: Piotr 
Juszczyk


