
Pozostało jeszcze kilka 
miesięcy do zakończenia robót

Przystępując do Unii Europejskiej 1 maja 2004 
r. Polska zobowiązała się do spełnienia obowią-
zujących we wspólnocie dyrektyw dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego. Jedną z nich był 
obowiązek budowy oraz modernizacji sieci kana-
lizacyjnych, wodociągowych oraz oczyszczalni 
ścieków do końca 2015 r. Zobowiązanie to za-
owocowało w ostatnich latach szeregiem nowych 
inwestycji prowadzonych na terenie całego na-
szego kraju. Jednym z takich przedsięwzięć jest 
realizowany od 2009 r. przez Spółkę Wodociągi 
i Kanalizacja Krzeszowice Projekt pn.: “Zapewnie-
nie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie 
aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. 
    Głównym celem Projektu jest wyposażenie aglo-
meracji Krzeszowice w kanalizację sanitarną oraz 
zmodernizowanie Centralnej Oczyszczalni Ście-
ków w Krzeszowicach. Inwestycja ta realizowana 
jest przy wsparciu ze środków unijnych,  a jej cał-
kowita wartość wynosi 162 171 949,85 PLN brutto, 
z czego 98 305 819,71 PLN pochodzi z Fundu-
szu Spójności w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. Przeprowadzenie 
tego przedsięwzięcia umożliwi skanalizowanie 
aglomeracji w 93,9%, co przełoży się na popra-
wę stanu środowiska naturalnego oraz komfortu 
życia lokalnej społeczności. Wybudowane instala-
cje będą spełniały wszelkie normy ustalone przez 
Unię Europejską, dzięki czemu nasz kraj wykona 
kolejny krok do osiągnięcia standardów z zakresu 
infrastruktury, obecnych w zachodnich państwach 
członkowskich.
  Wszelkie zaplanowane prace budowlane po-
dzielone zostały na pięć kontraktów, z cze-
go zakończona została modernizacja Central-
nej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach. 

24 kwietnia br. ogłoszony został prze-
targ na realizację Kontraktu I, który po-
dzielono na trzy następujące zadania: 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
-ciśnieniowej  w m. Nawojowa Góra - Etap III,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
-ciśnieniowej w m. Paczółtowice 
i 3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
no-ciśnieniowej na os. Żbik w Krzeszowicach.
   Wykonawcą Zadania 2 zostało Biuro Technicz-

no-Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś 
spółka jawna z Przeworska, Zadania 3 – firma 
EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie. Prze-
targ na Zadanie 1 został unieważniony na podstawie 
art. 93. ust. 1 pkt. 7 PZP, jednak jak poinformował 
Zamawiający został on niezwłocznie powtórzo-
ny – otwarcie ofert odbyło się w dn. 04.06.2013 r. 
Na pozostałych Kontaktach nr II, III i IV realizacja 
robót znajduje się na zaawansowanym poziomie, 
wykonano łącznie prawie 80 % zakresu rzeczowe-
go. Zakończenie tych trzech kontraktów oraz Za-
dania 2 i 3 dla  Kontraktu I planuje  się na koniec  
września br., natomiast w przypadku Zadania 1 za-
kończenie prac szacuje się na koniec listopada br.
   Na wrzesień  br. zaplanowany został cykl spotkań 
dla mieszkańców nieruchomości objętych realizo-
wanym projektem, na których omówione zostaną 
również procedury przyłączeniowe do budowanej 
kanalizacji. 

Szczegółowy harmonogram będzie dostępny 
przed spotkaniami na stronie internetowej Spółki.
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