
 

 

Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach” 

     
 
 
W wyniku starań Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, w dniu 19.12.2003 r. 
Komisja Europejska przyznała dofinansowanie dla projektu modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Chorzowa  
i Świętochłowic. Udział strony unijnej w finansowaniu tej inwestycji wynosi 22 267 980 EURO.  
 
Środki te wraz ze współfinansowaniem krajowym zostaną wykorzystane na realizację następujących zadań: 
• Przykrycie odkrytego kanału Rawy i otwartych kolektorów, 
• Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec, 
• Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków z części Chropaczowa, 
• Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chorzowie i Świętochłowicach, 
• Badania i studium wykonalności dotyczące sposobu oczyszczenia stawu Kalina. 

 
Głównym celem inwestycji jest rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Chorzowie i Świętochłowicach, jak również poprawa 
stanu środowiska i warunków zdrowotnych mieszkańców. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do spełnienia wymagań norm polskich               
i europejskich obowiązujących w gospodarce wodno-ściekowej.  
 
Do szczegółowych celów Projektu należy:  
• Redukcja negatywnego wpływu ścieków płynących otwartym korytem RAWY 

oraz kanałami Czarny Rów, Suez i Johanka na otoczenie, w tym zdrowie 
mieszkańców, przede wszystkim poprzez ograniczenie emisji odorów, poprawę 
warunków sanitarnych, wyeliminowanie zagrożenia wylewem dzięki wyrównaniu 
spadku i zwiększeniu przepustowości, jak również stworzenie warunków 
przyjaznych dla rekreacji. 

• Poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków KLIMZOWIEC, poprzez 
wprowadzenie istotnych zmian w układzie technologicznym, co doprowadzi               
do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, 
ograniczenia hałasu, wyeliminowania uciążliwości zapachowych poprzez 
hermetyzację obiektów, produkcji stabilnego, przefermentowanego osadu                     
o zmniejszonym stopniu uwodnienia, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej 
dzięki  wykorzystaniu  biogazu  z  procesu  fermentacji, ale  również  wprowadzone 

 
                      OTWARTY  KANAŁ  RAWY 

  zostanie zagospodarowanie terenów wokół oczyszczalni zielenią wysoką, pełniącą rolę ochronną. 
• Poprawa jakości wody pitnej poprzez modernizację 32 km SIECI WODOCIĄGOWEJ. 
• Poprawa warunków sanitarnych w wyniku modernizacji 7 km SIECI KANALIZACYJNEJ. 
• Zlikwidowanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków z dzielnicy CHROPACZÓW w Świętochłowicach, poprzez budowę pompowni 
ścieków z kolektorem ciśnieniowym i grawitacyjnym odprowadzającym ścieki do sieci kanalizacyjnej oczyszczalni Klimzowiec,  
co pozwoli na poprawę stanu środowiska w najbliższym otoczeniu, poprawę jakości wody w rzekach będących odbiornikami 
ścieków, a przede wszystkim spełnione zostaną obowiązujące normy. 

• Identyfikacja optymalnego rozwiązania dla rewitalizacji stawu KALINA w Świętochłowicach wraz z opracowaniem wniosku do 
Komisji Europejskiej o dofinansowanie ze środków UE realizacji wybranego wariantu. 

 
Stan zaawansowania realizacji Projektu przedstawia się następująco: 
• W dniu 8 maja 2006 r. podpisano pierwszy kontrakt usługowy pn. „Pomoc techniczna oraz Inżynier Kontraktu dla Projektu.”  
• W dniu 30 listopada 2006 r. podpisano pierwszy kontrakt na roboty dla zadania pn. „Przyjęcie ścieków z dzielnicy Chropaczów.” 

Obecnie trwa etap sporządzania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia wraz z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę. 
Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – maj 2007 r. 

• W październiku 2006 r. złożono w Komisji Europejskiej wniosek o przedłużenie okresu realizacji Projektu do końca grudnia 2010 r.  
• Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przykrycie koryta Rawy. Ogłoszenie przetargów dla pozostałych 

zadań planuje się do końca II kwartału br.  
 
Więcej informacji na temat przetargów oraz realizacji całej inwestycji można znaleźć na stronie internetowej www.chspwik.pl   
 
 

 

 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia                                

różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii. 

 

 


