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Klimzowiec i Rawa 

 

Marek Dudek Przewodniczący Zarządu Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji 

 

- Od momentu uzyskania pod koniec 2003 r. deklaracji ze strony Komisji Europejskiej o 

dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w 

Chorzowie - Świętochłowicach”, podjęto już wiele działań zmierzających do jej jak 

najszybszego rozpoczęcia. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż uzyskana stopa dofinansowania 

z przedakcesyjnego Funduszu ISPA na poziomie 70 % planowanych wydatków 

kwalifikowanych jest jedną z najwyższych w Polsce. Wraz z przystąpieniem Polski do UE w 

maju ubiegłego roku Fundusz ISPA przekształcił się w Fundusz Spójności. Również w maju 

otrzymaliśmy, podpisane przez przedstawicieli naszego kraju oraz 

przedstawicieli Komisji Europejskiej Memorandum Finansowe, będące najważniejszym 

dokumentem stanowiącym podstawę jakichkolwiek działań w zakresie realizacji naszego 

projektu. O ile otrzymanie tego dokumentu stanowiło swego rodzaju zwieńczenie działań 
Związku w zakresie pozyskania unijnych środków na sfinansowanie niezbędnych inwestycji 

w infrastrukturze wodno — kanalizacyjnej, o tyle nie można mówić tutaj o zakończeniu tych 

działań, a wręcz przeciwnie — od tego momentu rozpoczęła się dopiero faktyczna „walka” o 

realizację projektu. Przystąpiono do opracowywania szczegółowych harmonogramów 

rzeczowo Finansowych, planów przetargów, raportów o oddziaływaniu na środowisko, 

planów płatności oraz wymaganych przez KE procedur postępowania na każdym etapie 

realizacji. 

 Kolejnym krokiem na drodze do realizacji było podpisanie w listopadzie 2004 r. 

Porozumienia o realizacji Projektu pomiędzy SChŚZWiK - Beneficjentem Końcowym oraz 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniącym funkcję 
Dysponenta unijnych środków. 

 Złożony charakter planowanych inwestycji, przede wszystkim modernizacja 

oczyszczalni ścieków Klimzowiec oraz przykrycie koryta rzeki Rawy, spowodowały, iż 
konieczne stało się opracowanie tzw. projektów koncepcyjnych, które stanowić będą 
podstawę opracowania przez wyłonionych w przetargach wykonawców szczegółowych 

projektów wykonawczych. Należy pamiętać, że infrastruktura, która powstanie w ramach 

projektu, ma spełniać swoje funkcje przez kilkadziesiąt następnych lat i służyć kolejnym 

pokoleniem mieszkańców. 

 Zgodnie z wymaganiami KE, wykonawca każdego z elementów objętych projektem 

(oprócz modernizacji oczyszczalni Klimzowiec i przykrycia rzeki Rawy planowane są 
również: modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, opracowanie stadium 

rewitalizacji stawu Kalina oraz odprowadzenie ścieków z dzielnicy Chropaczowa) musi 

zostać wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Okres trwania całej procedury 

przetargowej, od momentu opracowania dokumentacji przetargowej do momentu podpisania 

umowy z wykonawcą, wynosi ok. 5 miesięcy. Wszystko to powoduje, iż na fazę fizycznej 

realizacji przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. 



 Zgodnie z aktualnymi harmonogramami rzeczowo — finansowymi planowana 

modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinna się rozpocząć w I kwartale 2006 r. 

W chwili obecnej ChŚPWiK Sp. z o.o. wytypowało już elementy sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, które w pierwszej kolejności zostaną wymienione na nowe. Wymiana 

wodociągów w Chorzowie będzie prowadzona na następujących ulicach, bądź ich częściach: 

Strzelców Bytomskich, Limanowskiego, Wysockiego, Długa, Dębowa, Górnicza, Klonowa, 

Kasztanowa, Jesionowa, Jodłowa, Lipowa, Grabowa, Olchowa, Szabatowskiego, Beskidzka, 

Armii Krajowej, 3-go Maja, Truchana, Mielęckiego, Ratuszowa, Waryńskiego, Stwosza, 

Zamenhoffa, Wyspiańskiego, Krzyżowa, Kalidego, Mickiewicza, Pudlarska; Osiedle 

Krakusa, Osiedle przy ul. Młodzieżowej. Na ukończeniu są już prace projektowe dotyczące 

tej części projektu. 

 


