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ZABRZE INWESTYCJE2

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Gmina Zabrze

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

DRUGI ETAP PRAC ZWIĄZANYCH Z POPRAWĄ GOSPODARKI 
WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE RUSZA 
W DZIELNICY MIKULCZYCE

Zakres prac przewidzianych 
do realizacji w Mikulczycach:
budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej: 
ok. 4,7 km
budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej: 
ok. 5,2 km
przebudowa sieci wodociągowej:  
ok. 6,9 km
odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych: 
ok. 38 tys. m2

Czas na Mikulczyce
Zabrzańskie Mikulczyce dołączyły do grona tych dzielnic miasta, w których już za kilka tygodni ruszą 

intensywne prace budowlane, związane z poprawą gospodarki wodno-ściekowej.

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

Mikulczycka inwestycja obejmie 
budowę i przebudowę kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz prze-
budowę sieci wodociągowej. Od-
budowane zostaną również na-
wierzchnie drogowe. Umowę na 
realizację prac zawarto w czerwcu 
bieżącego roku, na terenie Oczysz-
czalni Ścieków Śródmieście. Robo-
ty przeprowadzi konsorcjum firm: 
Lider – Przedsiębiorstwo Remon-
tów Ulic i Mostów S.A., Partnerzy 
– HYDROINSTALMET Sp. z o.o. Za-
kład Instalacji Budowlanych Wi-
told Szostak, Andrzej Duda Sp. 
Jawna, Reminstal Sp. z o.o. i Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.

Małgorzata Mańka-Szulik 
prezydent Zabrza
Mam nadzieję, że wykonawcy rzetelnie i zgodnie 
z terminem zrealizują zaplanowane prace. Zależy 
mi na tym, aby zabrzanie w możliwie minimalnym 
zakresie odczuli utrudnienia płynące z uruchamianej 
inwestycji. Ufając doświadczeniom liczę, że i tym 
razem tak się stanie.

Piotr Niemiec, dyrektor naczelny, 
przezes Zarządu ZPWiK Sp. z o.o.
Kontrakt nr 6 jest dla nas szczególny, ponieważ 
Wykonawcami robót będą również firmy z naszego 
miasta. Co oczywiste – wszyscy Wykonawcy są dla 
nas ważni, niemniej jednak lokalny patriotyzm i tutaj 
funkcjonuje. Cieszy mnie, że dzisiejszymi podpisami 
uruchamiamy proces wykonawczy.

Sebastian Pałygiewicz 
mieszkaniec Zabrza
Jako kierowca cieszę się, że tam, gdzie będzie wymie-
niana sieć wodociągowa i kanalizacyjna, pojawi się 
później nowa nawierzchnia. Nasze drogi nie są w naj-
lepszym stanie, więc każda okazja do poprawienia 
ich jakości jest bardzo pożądana. Tę zmianę na lepsze 
odczują na pewno zarówno miejscowi kierowcy, jak i ci, 
którzy przyjeżdżają do Zabrza z innych miast.

Takie są liczby:
Czas realizacji inwestycji: 18 miesięcy
Okres zgłaszania wad: 12 miesięcy
Wartość kontraktu: 18 535 048, 49 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 dofinansowa-
niem, całkowicie 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

Kontrakt 6 - Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce, stanowi element 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 
Infrastruktura i Środowisko.


