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Zakres Kontraktu
obejmuje budowę 24,4 km kanalizacji sanitarnej.
Wartość prac budowlanych
to 21 621 874,71 pln netto.
Zakończenie robót
planowane jest w pierwszej połowie 2015 roku.
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Zakończenie robót modernizacyjnych planowane
jest w pierwszej połowie 2015 roku, jednak mieszkańcy dzielnic objętych inwestycją już teraz mogą występować do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
z wnioskami o wydanie warunków technicznych, dotyczących przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej 47, tel.: 32 338 71 71. Druki wniosków i zleceń, niezbędne do uruchomienia procedury przyłączenia, dostępne są na stronie internetowej www.pwik.gliwice.pl
w zakładce „Biuro Obsługi Klienta”.
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Ostropa: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
POL-AQUA S.A.
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Bojków: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Zakład Instalacji Budowlanych Witold
Szostak i Andrzej Duda Sp. z o.o., REMINSTAL Sp.
z o.o., INKO Sp. z o.o.
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Wykonawcy robót
Bo

cy, Rolników i od
ulicy Siennej do
włączenia w ulicy Kopalnianej).
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Na realizację Kontraktów w Bojkowie
ekologiczne standardy, zgodne zarówno z przepisami
i Ostropie, PWiK Sp. z o. o. pozyskało
polskimi jak i unijnymi. Realizacja przedsięwzięcia,
Dzięki
z Unii Europejskiej 53 mln złotych. Uzyktóre swym zakresem objęło bupozyskaniu przez
skane fundusze gwarantują budowę
dowę 109 km kanalizacji sanitarPrzedsiębiorstwo Wodociąnej, 52 km kanalizacji deszczowej,
ponad 60 km sieci sanitarnej. O tym,
gów i Kanalizacji Sp. z o.o.
że warto realizować tego rodzaju
7,4 km kanalizacji ogólnospław53. milionów złotych z Unii
inwestycje, można się przekonać,
nej oraz 7 przepompowni ścieków
Europejskiej, w Bojkowie
odwiedzając te dzielnice Gliw 9 dzielnicach Gliwic, niewątpliwie
i Ostropie wybudowanych
wic, które objęte były pierwzmieniła oblicze miasta, jego atrakcyjzostanie ponad 60 km noszym etapem modernizacji
ność inwestycyjną oraz poprawiła jakość
wej sieci kanalizagospodarki ściekowej i w których
życia mieszkańców.
cyjnej
w stosunkowo krótkim czasie osiągnięto
– Kontrakty na modernizację gospodarki wodno-ściekowej w Ostropie i Bojkowie są nie tylko swego rodzaju zwieńczeniem dotychczasowych projektów PWiK, w wyniku których skanali„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej
zowano
już większość miasta. Są przede wszystkim odpow Gliwicach – II etap – Bojków”
wiedzią
na
bardzo duże zainteresowanie tą inwestycją ze
Ulice objęte pracami budowlanymi: Rolników (od skrzyżowastrony gliwiczan – mówi Henryk Błażusiak, prezes Zarząnia z ulicą Warzywną do ostatnich zabudowań przy autostradzie
du Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.
A1), Warzywna, Brata Alberta (budynki o numerach 54, 59, 63),
o.
w Gliwicach.
Miodowa (od ulicy Łanowej do budynku nr 94), Glebowa, Par– Zdecydowana większość mieszkańców Ostropy i Bojkokowa (do budynku nr 26), Plonowa, Łanowa, Spacerowa, Dożynwa zadeklarowała bowiem chęć przyłączenia budynków
kowa, Żytnia, Żeńców, Snopowa, Sienna, Bojkowska (od ul. Spamieszkalnych
do sieci kanalizacyjnej – dodaje prezes.
cerowej do uli-
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Kolejną fazę Projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach
– II etap”, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w dwóch gliwickich dzielnicach,
których mieszkańcy nie mają jeszcze do niej dostępu, można oficjalnie uznać za
rozpoczętą. Wyłoniono bowiem Wykonawców robót i rozpoczęły się już pierwsze prace.
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Ruszyły prace w gliwickich
dzielnicach Bojków i Ostropa

Cies

„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej
w Gliwicach – II etap – Ostropa”
Ulice objęte pracami budowlanymi: Daszyńskiego (od
budynku nr 580 – skrzyżowanie z ulicą Architektów do
ulicy Ciupków), Architektów, Tokarska, Ciesielska (do szybu), Geodetów, Piekarska, Oficerska, Marynarska, Nauczycielska, Prawników, Lekarska, Rybacka, Ekonomistów, Fizyków, Elektryków, Południowa (tranzyt do ul. Chemicznej), Zachodnia, Słoneczna, Wójtowska, Orkana, Św. Ludwika, Poligonowa, Ku Dołom, Witosa (budynki nr 5 i 7).
Zakres Kontraktu
obejmuje budowę 36 km kanalizacji sanitarnej.
Wartość prac budowlanych
to 31 877 235,77 pln netto.
Zakończenie robót
planowane jest w pierwszej połowie 2015 roku.

Henryk Błażusiak
prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gliwicach:
Przyjmujemy już wnioski mieszkańców Bojkowa
i Ostropy o wydanie warunków technicznych, niezbędnych do uruchomienia procedury przyłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Po szczegółowe informacje zapraszam do naszego Biura Obsługi
Klienta przy ulicy Rybnickiej 47.
Szczegółowe informacje
dotyczące realizowanych Kontraktów:
www.pwik.gliwice.pl

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
pwik@pwik.gliwice.pl
telefon: 32-232-17-06

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

