
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
aglomeracji Wodzisław Śląski”

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

Projekt jest realizowany na postawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0119/16 zawartej dnia 1 marca 2017 r., pomiędzy 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie a PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.



Agenda spotkania

1. Informacja o projekcie

2. Informacja o zakresie robót

3. Informacje o kontrakcie 

4. Podłączenia mieszkańców do sieci

5. Pytania i odpowiedzi



• Zmiany aglomeracji kanalizacyjnej

• Przygotowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej oraz studium
wykonalności Projektu – lata 2015-2016

• Złożenie wniosku o dofinansowanie - 28 lipca 2016 r.

• Lista rankingowa Projektów – 5 miejsce na 105 wnioskodawców

• Podpisanie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW- 1 marca 2017 r.

Geneza Projektu



• Planowany całkowity koszt projektu: 89 150 372,82 PLN (brutto)

• Długość sieci kanalizacyjnej: 70,5 km

• Planowana liczba mieszkańców do podłączenia: 5.740

• Planowana liczba RLM (równoważna liczba mieszkańców) 
użyteczności publicznej: 1.930

• Razem RLM Projektu: 7.670

• Czas realizacji: 2017-2022

• Zakres Projektu: Wodzisław Śląski, Radlin, Rydułtowy,            
Marklowice, Gorzyce.

Informacje o Projekcie



Źródła finansowania Projektu



Zakres budowy kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim
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Budowa kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim – Etap I – lata 2017-2018

LP. ULICA ZAKRES BUDYNKÓW DŁUGOŚĆ
LICZBA 

MIESZKAŃCÓW
LICZBA 

BUDYNKÓW 

1. Czarnieckiego 

nr 2, od nr 16 do 22a (z wyłączeniem 18b, 18c, 20)( 
parzyste)

6,3 421 133

od nr 37 do nr 59 (nieparzyste)

2. Jodłowa w całości 

3. Jabłoniowa 
od nr 24 do nr 28a oraz od 30 do nr 30b (parzyste)

od nr 23a do nr 31 (nieparzyste) 

4. Jastrzębska 
od nr 128 do nr 132 (parzyste)

od nr 89 do nr 99 (nieparzyste)

5. Odrodzenia

nr 10 (parzyste)

od nr 1 do nr 13 oraz budowa obok nr 13 ( z 
wyłączeniem nr 7a)(nieparzyste)

6. Teligi 
od nr 60 do nr 94 oraz budynek obok nr 60 (z 

wyłączeniem nr 92) (parzyste) 



Uczestnicy procesu budowlanego – Etap I

Wykonawca:

„BUDEXIM” Sp. z o.o. 

Ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik 
Kierownik budowy: Czesław Lajdamik

Kierownik robót drogowych: Marek Waszyński

Inwestor/Inżynier kontraktu (nadzór inwestorski)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski
Inspektor nadzoru: Michał Materzok



Podstawowe informacje na temat kontraktu 
dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej 
w  Wodzisławiu Śl. Etap I

• Data podpisania umowy: 28.09.2017 r.

• Termin wykonania robót: 15 miesięcy

• Wartość kontraktu: 5 355 768,09 PLN (brutto) 

• Długość sieci kanalizacyjnej: 6,3 km

• Planowana liczba budynków przeznaczonych 
do podłączenia do sieci kanalizacyjnej: 133



Budowa kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim – Etap I – lata 2017-2018



Budowa kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim – Etap I – lata 2017-2018



Specyfika robót kanalizacyjnych

1. Zła wiadomość - Sieci kanalizacyjnej nie da się wybudować
bez uciążliwości dla mieszkańców
• Czasowe utrudnienia w dojeździe do posesji
• Częściowe lub całościowe zajęcia drogi
• Szkody w zieleni na terenie nieruchomości

2. Dobra wiadomość – uciążliwości będą przejściowe, a potem
będzie lepiej – rozwiązanie dla następnych pokoleń
• Zakres robót kanalizacyjnych–do granic nieruchomości
• Odtworzenia do stanu pierwotnego
• Zakres robót drogowych – odtworzenie na całej szerokości

drogi



3. Inwestycja posiada zatwierdzony pozwoleniem na budowę zakres,
który został przyjęty do dofinansowania z UE – zakresu co do
zasady nie można zmieniać,
Wyjątek:
- do kanalizacji sanitarnej mogą się przyłączyć nowe budynki,

które znajdą się w obszarze inwestycji lub budynki planowane
posiadające co najmniej pozwolenie na budowę

4. Kiedy będą koło mnie kopać? – informacja o wejściu w teren,
wytyczenie geodezyjne

5. Inwentaryzacja stanu istniejącego (zdjęcia), kamienie graniczne,
inne uzbrojenie

6. Apel o cierpliwość i wyrozumiałość a także o pomoc inwestorowi i
wykonawcy – wykonujemy inwestycję celu publicznego dla całej
społeczności

7. Prośba do Radnych i działaczy społecznych o włączenie się
w proces budowy

Specyfika robót kanalizacyjnych



Budowa przyłącza kanalizacyjnego 
Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza kanalizacyjnego należy
zgłosić do PWiK Sp. z o. o. z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem w celu umówienia terminu odbioru
technicznego:

• tel. 500 012 874 - Marek Szuścik – dział eksploatacji sieci

kanalizacyjnej

• tel. 785 750 002 - Tomasz Tomaszewski - dział eksploatacji

sieci kanalizacyjnej



Wykonanie przyłącza 
kanalizacyjnego

Wykonanie Własne
FIRMA

Zlecenie

Inwentaryzacja Geodezyjna

Materiał
Wykop/zasyp
Instalacja

Dowolna firma geodezyjna Zlecenie PWiK

Umowa o odprowadzanie ścieków

Odbiór przyłącza 
przez PWiK

Włączenie do sieci 
przez PWiK



Atrakcyjne promocje dla naszych klientów!

• możliwość zakupienia dokumentacji projektowej przyłącza
kanalizacyjnego za 1 zł (cena poza promocją powyżej 1 000 zł),

• możliwość zakupu materiałów do budowy przyłącza po cenach
hurtowych,

• nieodpłatny odbiór przyłącza i wykonanie tzw. wcinki przez
pracowników PWiK,

• powykonawcza inwentaryzacyjna geodezyjna po preferencyjnych
cenach,

• fachowe doradztwo techniczne.



ZAPAMIĘTAJ !
• Podłączenie się do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem mieszkańca

wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach!
• Rozpoczęcie budowy przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić dopiero

wtedy, gdy otrzymasz pisemne powiadomienie z PWiK Sp. z o.o.
• Nie włączaj się do kanalizacji przed zgłoszeniem do PWiK Sp. z o. o.

zamiaru budowy przyłącza!
• Po dokonaniu odbioru przyłącza i podpisaniu umowy będą naliczane

opłaty za odbiór ścieków.
• Zasady obliczania należności za odprowadzane ścieki.
• Nie włączaj się do kanalizacji samowolnie - jest to zabronione!
• Nie odprowadzaj wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej - to

również jest zabronione!



Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości odpowiedź 
możesz uzyskać:

• Osobiście w Jednostce Realizującej Projekt w PWiK Sp. z o.o. w 

Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 15, 

• dzwoniąc pod nr tel. 032 455 26 34 wew. 373

• Zadając pytania na adres e-mail: 

✓jrp@pwik-wodzislaw.pl

• Na stronie internetowej Projektu:

✓https://www.pwik-wodzislaw.pl/projekt-jrp

mailto:jrp@pwik-wodzislaw.pl
https://www.pwik-wodzislaw.pl/projekt-jrp


Pytania i odpowiedzi



Dziękujemy za uwagę


