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W miastach: Chorzów 
i Świętochłowice obecnie reali-
zowany jest Projekt pn. „Zaopa-
trzenie w wodę i oczyszczanie 
ścieków w Aglomeracji Chorzów 
- Świętochłowice”. Podmiotem 
odpowiedzialnym za projekt - 
Beneficjentem jest 
Chorzowsko-Świętochłowickie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. 

W ramach Projektu prowadzone 
były roboty budowlane w różnych 
dzielnicach Chorzowa, tj. od ul. 
Krakowskiej - Siemianowickiej 
do ul. Skargi - Kościuszki, gdzie 
powstała sieć kanalizacji ogólno-
spławnej wzdłuż torów kolejo-
wych PKP, w rejonie ul. Plac Pia-
stowski i Siemianowickiej, gdzie 
budowana była sieć kanalizacji 
ogólnospławnej i wodociągowej. 
Przebudowywana była też sieć 
wodociągowa w ul. Wolności 

i Spółdzielczej w Chorzowie oraz 
sieć kanalizacyjna na terenie Za-
kładu ArcelorMittal Poland S.A. 
w Świętochłowicach. Natomiast 
w tym roku ChŚPWiK Sp. z o.o. 
zrealizuje zadanie polegające 
na zwiększeniu przepustowości 
nitki biogazowej Oczyszczalni 
Ścieków „Klimzowiec”. Prezy-
dent Świętochłowic Dawid 
Kostempski podkreśla wagę tej 
części inwestycji: „W oczyszczalni 
Klimzowiec chcemy zadbać 
o nowe technologie - biogaz, który 
w odpowiedni sposób jest zago-
spodarowany i umożliwia zwięk-
szenie produkcji energii elektrycz-
nej. Celem tej inwestycji jest opty-
malizacja procesu wytwarzania 
biogazu na terenie naszej Oczysz-
czalni”. Również prezydent Cho-
rzowa Andrzej Kotala cieszy się 
z proekologicznego aspektu inwe-
stycji: „Nowa nitka biogazu ma 
na celu podniesienie efektywności 

i sprawności wytwarzania bio-
gazu, dzięki któremu wytwa-
rzamy energię elektryczną, a jej 
nadwyżkę sprzedajemy do sieci”. 

Prezydenci podkreślają też 
inne korzyści płynące z realizacji 
projektu, m.in. uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
na obszarze Aglomeracji. Działa-
nia objęte Projektem umożliwiają 

likwidację istniejących niedobo-
rów w zakresie zbiorczego sy-
stemu wodno-ściekowego, funk-
cjonującego na ww. terenie. Po-
prawi się też stan ogólny sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej 
w miastach oraz zwiększy się sto-
pień skanalizowania Aglomera-
cji Chorzów-Świętochłowice 
do 99,06% (wzrost w wyniku re-

alizacji Projektu o 0,36%), a w wy-
niku realizacji Projektu do sy-
stemu kanalizacyjnego ChŚPWiK 
Sp. z o.o. planuje podłączyć 528 
nowych odbiorców indywidual-
nych. Ta sama liczba osób będzie 
podłączona do nowej sieci wodo-
ciągowej. Ścieki od nowo podłą-
czonych klientów sieci będą kie-
rowane do Oczyszczalni 
„Klimzowiec”, która jest przygo-
towana na ich przyjęcie i oczysz-
czenie do wymaganych parame-
trów obowiązujących w przepi-
sach polskich i unijnych. Długość 
wybudowanej, rozbudowanej 
lub zmodernizowanej sieci kana-
lizacji sanitarnej to 1,99 km, a sieci 
wodociągowej: 2,34 km. 

„Wszelkie niezbędne działa-
nia inwestycyjne związane z pod-
łączeniem sieci wod.-kan. spra-
wiają, że nasze miasta: Chorzów 
i Świętochłowice stają się atrak-
cyjniejsze dla nowych mieszkań-

ców” - mówi prezydent Kotala 
i obiecuje udostępnić nowe te-
reny pod inwestycje mieszka-
niowe, ponieważ są tam gotowe 
sieci wodno-kanalizacyjne, go-
towe do przyłączania nowych 
budynków. „Do samych 
Świętochłowic w ostatnich kilku 
latach przeprowadziło się kilka-
set nowych osób, było to moż-
liwe dzięki atrakcyjnemu położe-
niu, ale także świetnemu uzbro-
jeniu terenu w sieci wodno-kana-
lizacyjne” - mówi prezydent 
Kostempski. Ważny jest też fakt,  
że spółka zaoszczędziła  dzięki 
dofinansowaniu własne środki, 
przez co może zrealizować wię-
cej nowych zadań. 

Chorzowsko-Świętochło-
wickie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
które jest spółką właścicielską 
dwóch miast Świętochłowic 
i Chorzowa świetnie radzi sobie 
na obszarze i przestrzeni związa-
nej z absorpcją środków unijnych, 
z wykorzystywaniem wszelkich 
możliwych mechanizmów finan-
sowych zewnętrznych, ale także 
środków własnych do tego, aby 
poprawiać infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną na terenie obydwu 
miast. Całkowita wartość Pro-
jektu wynosi: 11 605,8  tys. zł. 
Kwota dofinansowania wynosi: 5 
727,2 tys. zł.
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Projekt unijny „Zaopatrzenie w wodę 
i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji 
Chorzów-Świętochłowice”
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Najwyższe dofinansowanie 
w historii gminy Świerklaniec 
stało się faktem! W lutym 
2018 r. podpisano umowę, 
na podstawie której Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie przyznał gmi-
nie dofinansowanie na pro-
jekt pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej na te-
renie Gminy Świerklaniec”. 
Środki pochodzą z funduszy 
unijnych. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej ruszy jeszcze 
w tym roku. Potrwa do roku 
2022. Środki dotacji pochodzą 
z Funduszu Spójności w ra-
mach działania 2.3. Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglo-
meracjach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowi-

sko 2014-2020. Planowany cał-
kowity koszt realizacji projektu 
wynosi 74 454 020,06 zł. Gmi-
nie udzielone zostanie dofi-
nansowanie na jego realizację, 
w kwocie nie większej niż  
39 143 721,24 zł, natomiast 
maksymalna kwota wydatków 
kwalifikowalnych wynosi  
46 051 436,76 zł. 

- Te wartości robią wraże-
nie, ale najważniejsze jest to, 
że nareszcie poprawi się kom-
fort życia mieszkańców naszej 
gminy. Cieszę się, że tak dużą 
inwestycję można będzie 
zamknąć w tak krótkim cza-
sie. Sprawa skanalizowania 
gminy Świerklaniec pojawiała 
się w dyskusjach od dobrych 
kilkunastu lat. Tym bardziej 
jestem zadowolony z tego, że 
uda się za jednym razem ska-
nalizować niemal całą gminę. 

Dotacja, która została nam 
przyznana, to realne pienią-
dze na realny cel - mówił  
Marek Cyl, wójt gminy 
Świerklaniec. 

Planowana inwestycja ma 
na celu zaprojektowanie i wy-
konanie nowej sieci kanaliza-
cji sanitarnej, modernizację 
kanalizacji deszczowej i wodo-
ciągu na terenie gminy 
Świerklaniec. Dodatkowo, 
w ramach zadania, zakupiony 
będzie specjalistyczny samo-
chód do monitoringu i na-
prawy sieci. Wszystkie ulice 
uszkodzone podczas realizacji 
prac zostaną odtworzone 
po ich zakończeniu. 

Powstanie ponad 40 km 
nowej sieci kanalizacji, do któ-
rej podłączonych zostanie po-
nad 4 tysiące mieszkańców. 
Celem jest skanalizowanie 
około 95 proc. gminy. 

Realizacja inwestycji poz-
woli na dostosowanie gmin-
nej infrastruktury do potrzeb 
społeczności lokalnej oraz 
zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego. W dalszej per-
spektywie wpłynie to na wy-
soką jakość wód powierzch-
niowych, podziemnych oraz 
na racjonalizację ich wykorzy-
stania.

Największa inwestycja w gminie 
Świerklaniec - budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej stała się faktem!
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Nowa sieć kanalizacyjna dostarczy ścieki do wybudowanej w 2015 r. oczyszczalni w Świerklańcu
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