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Katowice, dn. 08.07.2015 r. 

 

INFORMACJA PODSUMOWUJ ĄCA ROZBUDOWĘ 
I MODERNIZACJ Ę INFRASTRUKTURY  

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W MIE ŚCIE KATOWICE 
 

 

Katowicka Infrastruktura Wodoci ągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. wykonuje zadania związane 
z rozwojem i modernizacją systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie miasta Katowice 
z wykorzystaniem środków własnych (pochodzących głownie z dzierżawy), środków pomocowych 
(w tym z Funduszu Spójności) oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Majątek wytworzony podczas realizacji projektu przekazywany jest do eksploatacji przez Katowicką 
Infrastruktur ę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. na podstawie Umowy dzierżawy 
nr DP/WR/1/09/U z dnia 29.01.2010 Katowickim Wodociągom S.A. 

 

REALIZACJA PROJEKTU 

Koncepcja przebudowy i budowy sieci kanalizacyjnej tzw. „Masterplan" czyli plan uporządkowania 
gospodarki ściekowej w Mieście Katowice powstał na zlecenie Miasta Katowice.  

Ponadto w 2009 roku przeprowadzony zostały cykl konsultacji społecznych w sprawie planowanej 
realizacji projektu. Zorganizowano 25 spotkań z mieszkańcami oraz 3 spotkania z różnymi 
instytucjami i zarządcami, podczas których prezentowane były założenia inwestycyjne, warunki i 
zakres projektowanych sieci kanalizacyjnych. Umożliwiło to zebranie wielu informacji o potrzebach 
inwestycyjnych występujących lokalnie.  

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz inwentaryzacji rozpoznane zostały 
potrzeby budowy i modernizacji kanalizacji. „Masterplan" stanowił wytyczne dla prac projektowych, 
podejmowania decyzji inwestycyjnych i określenie poszczególnych faz realizacji projektu. 

Opracowane dokumentacje pozwoliły uzyskać ponad 160 pozwoleń na budowę.  Projekt pn. 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" stanowi kontynuację 
zakończonego przez Wydział Inwestycji UM Katowice pierwszego etapu projektu pn. „Katowice -
 oczyszczanie ścieków". 

Cały zakres przygotowanych projektów budowlanych został podzielony na 3 grupy. Do pierwszej 
grupy zakwalifikowano projekty, dla których w 2009 roku wydane zostały pozwolenia na budowę. 
Realizacja tych projektów została zgłoszona w pierwszym wniosku o dofinansowanie z Funduszu 
Spójności. Projekty, które spełniały kryteria konkursowe Ministerstwa Środowiska, lecz nie uzyskały 
w terminie składania pierwszego wniosku pozwoleń na budowę zakwalifikowano do drugiej grupy i 
zgłoszono do dofinansowania w ramach drugiego wniosku. Natomiast projekty, które nie spełniają 
warunków uzyskania dofinansowania Spółka realizuje ze środków własnych.  
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Pierwszy zakres projektu, realizowany w latach 2010-2015, obejmuje budowę sieci kanalizacyjnych 
w zlewniach oczyszczalni ścieków Gigablok, Panewniki, Podlesie i Dąbrówka Mała oraz 
modernizację dwóch oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu. 

Drugi zakres projektu, realizowany w latach 2009-2015, obejmuje budowę sieci kanalizacyjnych 
głównie w zlewni oczyszczalni ścieków Radocha i Podlesie oraz częściowo w zlewni oczyszczalni 
ścieków Panewniki i Dąbrówka Mała. 

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

Pierwsza część projektu, która spełniała wymogi konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo 
Środowiska, została w listopadzie 2009 roku zgłoszona do dofinansowania z Funduszu Spójności w 
ramach pierwszej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Formalna i 
merytoryczna ocena wniosku zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt uzyskał największa ilość 
punktów w kategorii „projektów dużych”.  

1 października 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-215/09-00, 
pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w ramach działania 1.1 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka 
wodno-ściekowa POIiŚ 2007-2013. 

24 stycznia 2013 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy z 
Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap 
II", stanowiącego część programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" dla pomocy 
strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. 

  

Drugi zakres projektu, tzw. Faza II, która spełniała wymogi następnego konkursu, została w czerwcu 
2012 roku zgłoszona do dofinansowania. Formalna oraz merytoryczna  ocena wniosku I i II stopnia 
zakończyła się pozytywnie i 30 kwietnia 2013r. została podpisana druga już umowa o dofinansowanie 
nr POIS.01.01.00-00-304/12, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.  w ramach 
działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I - 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013.  

W związku ze stale pojawiającymi się nowymi potrzebami rozwoju i modernizacji infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście podjęto decyzję o przygotowaniu trzeciej części projektu 
stanowiącej rozszerzenie zakresu rzeczowego o 35 zadań objętego drugą umową o dofinansowanie. 

W kolejnym konkursie 6 czerwca 2014 r. został złożony wniosek obejmujący rozszerzenie zakresu 
budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu 
asenizacyjnego.  

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną czego efektem było podpisanie 14 
stycznia 2015 r. z Instytucją Pośredniczącą aneksu rozszerzającego zakres rzeczowy projektu.  

Zadania projektowe i budowlane nie spełniające konkursowych kryteriów realizowane są równolegle 
z środków własnych Spółki oraz kredytu bankowego. 
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WYMAGANIA PRAWNE 

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków.  

Traktat akcesyjny przewiduje, iż przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od dnia 1 stycznia 2016 r.  

Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy program 
oczyszczania ścieków komunalnych.  

Program nakłada obowiązek weryfikacji planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej tak, aby w 2015 
r. został osiągnięty blisko 100 % poziom skanalizowania aglomeracji, a dla dużych miast wynosi on 
98 %.  

Aglomeracja Katowice wyznaczona została Uchwałą nr III/43/8/2009 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 21. października 2009 r. ws. wyznaczenia Aglomeracji Katowice obejmującej obszar 
gmin Katowice, Siemianowice Śląskie, Czeladź i Sosnowiec, i jest obsługiwana przez cztery 
oczyszczalnie ścieków: Gigablok, Panewniki, Podlesie i Dąbrówka Mała-Centrum. 

Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego złożony został wniosek o zmianę 
obszaru i granic Aglomeracji Katowice w celu osiągnięcia założeń KPOŚK. 

Wniosek o zmianę granic i obszaru ma na celu uporządkowanie faktycznego stanu systemu kanalizacji 
zbiorczej, działającego na terenie poszczególnych gmin, aktualizację danych oraz doprowadzenie 
granic i obszaru aglomeracji do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01. lipca 
2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2010.137.922). 

Propozycja zmiany obszaru granic Aglomeracji Katowice obejmuje przede wszystkim: 

1. włączenie do obszaru aglomeracji miejscowości Bederowiec obejmującej rejon Osiedla Tysiąclecie 
Górne, z którego ścieki w ramach inwestycji Katowickich Wodociągów SA zostały przekierowane do 
Oczyszczalni ścieków Gigablok  (liczba mieszkańców: 10279 Mk); 

2. wyłączenie z obszaru aglomeracji terenów dotychczas nieskanalizowanych, dla których wg 
aktualnej oceny realizacja systemu kanalizacji zbiorczej jest nieuzasadniona finansowo i technicznie, 
gdyż wskaźnik koncentracji nie osiąga wymaganego progu 120 Mk na 1 km nowobudowanej sieci; 

3. wyłączenie z obszaru aglomeracji terenów objętych działaniem przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

Dotychczasowa wielkość Aglomeracji, obliczona na podstawie danych za 2008 rok i wyznaczona 
Uchwałą nr III/43/8/2009 wynosi 471.696 RLM. Wnioskowana wielkość po uwzględnieniu zmian 
demograficznych (stały odpływ ludności zamieszkującej gminę Katowice), likwidacji zakładów 
przemysłowych, aspektów finansowych i technicznych możliwości, wynosi 379.506 RLM. 

RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) – to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń 
w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku 
zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. 
W Polsce przyjęto ładunek BZT5 pochodzący od 1 mieszkańca równy 60 g O2/dobę 
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INWESTYCJE W GOSPODARKĘ ŚCIEKOW Ą W MIE ŚCIE KATOWICE W LICZBACH  

I etap  „Katowice – oczyszczanie ścieków” 2001 – 2008  

Realizacja: Miasto Katowice, Wydział Inwestycji 
Łączne wydatki kwalifikowane:  34,4 mln EUR 
Udział Funduszu Spójności:   20,7 mln EUR 
 

II etap   Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice 2008 – 2015   

Realizacja: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o. 
Kosztorysowa wartość projektu: ok. 637 mln zł 
Wartość projektu objęta dofinansowaniem: ok. 411 mln zł 
 

DWIE FAZY DRUGIEGO ETAPU PROJEKTU  

Faza I   2009-2014 

Wartość projektu:   260.856.136,92 zł 
Wysokość dofinansowania:  123.114.956,16 zł 
Procent dofinansowania do kosztów kwalifikowanych: 60,2% 
 

Faza II  2009-2015 

Wartość projektu:   151.112.295,36 zł 
Wysokość dofinansowania:  72.644.032,57 zł  
Procent dofinansowania do kosztów kwalifikowanych: 60,28% 
 
Rozszerzenie projektu: 
Wartość rozszerzonego zakresu: 27.523.516,08 zł 
 
 

DODATKOWE FINANSOWANIE PROJEKTU  

Oprócz dofinansowania, które Spółka uzyskała w ramach dotacji unijnej, pozostałą część środków 
finansowych stanowią środki własne, kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz dopłaty do 
oprocentowania kredytu. 

UMOWA KREDYTOWA  

W dniu 05.12.2011r. wspólnie z Katowickimi Wodociągami S.A. Katowicka Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę 
na finansowanie dłużne projektów do kwoty 300 mln PLN, w tym zgodnie z porozumieniem nt. 
wykorzystania kwoty: 

• Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. – 210 mln PLN, 
• Katowickie Wodociągi  S.A. – 90 mln PLN.  
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UMOWY DOPŁATOWE 

Umowa nr 190/2012/Wn12/OW-KI-PS/B z dnia 05.04.2012r. o dopłaty do oprocentowania kredytu 
bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej 
w mieście Katowice – Etap II” współfinansowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, w wysokości do 
7.623.522,49 zł. 

Umowa nr 191/2012/Wn12/OW-KI-PS/B z dnia 05.04.2012r. o dopłaty do oprocentowania kredytu 
bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w mieście Katowice – Etap II – Faza II” współfinansowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, 
w wysokości do 10.349.897,25 zł. 

 

ZAKRES PROJEKTU OBJĘTEGO DOFINANSOWANIEM  

Projekty budowlane budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych, zlokalizowane w prawie 
wszystkich dzielnicach miasta Katowice, objęte są dofinansowaniem z Funduszu Spójności. 

 

II etap – faza I 

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki  
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie 
3. Budowa sieci kanalizacyjnych     65,1 km 
4. Modernizacja sieci kanalizacyjnych    29,1 km 
5. Budowa przelewów burzowych   5 sztuk 
6. Budowa zbiorników retencyjnych   6 sztuk 
7. Budowa przepompowni ścieków    5 obiektów 
8. Budowa tłoczni ścieków    8 sztuk 
9. Budowa separatorów     1 sztuka 

 

II etap – II faza  

1. Budowa sieć kanalizacyjnych     35 km 
2. Modernizacja sieci kanalizacyjnych    34 km 
3. Budowa przepompowni ścieków    5 obiektów 
4. Budowa tłoczni     3 obiekty 

 
Rozszerzenie zakresu rzeczowego II fazy 

1. Budowa sieci kanalizacyjnych   4,2 km 
2. Modernizacja sieci wodociągowej  1,1 km 
3. Modernizacja sieci kanalizacyjnych   5,1 km 
4. Modernizacja pompowni ścieków  1 obiekt 
5. Zakup sprzętu asenizacyjnego 

 

Wykonano modernizacje dwóch oczyszczalni ścieków Panewniki i Podlesie  
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1. Modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie 

Wartość kontraktu: 35.845.582,50 PLN brutto 
Wielkość oczyszczalni: 65 tys. RLM 
Średniodobowy projektowy przepływ: 14 tys. m3/d 

 
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki  

Wartość kontraktu: 13.299.085,24 PLN brutto 
Wielkość oczyszczalni: 77 tys. RLM 
Średniodobowy projektowy przepływ: 18 tys. m3/d 

 

Do chwili obecnej fazę pierwszą rzeczowo zrealizowano w całości. Trwają ostateczne rozliczenia 
z Wykonawcami robót budowlanych. Dotychczas złożonych zostało dwadzieścia wniosków o płatność 
i uzyskano 113.951.608,20 zł dofinansowania. Wniosek o płatność końcową należy złożyć w 
terminie do 30 dni po upływie okresu kwalifikowania wydatków, który kończy się 30.06.2015 r. 

W zakresie fazy drugiej wykonano ok. 75% nowej sieci kanalizacyjnej i około 71% sieci zostało 
zmodernizowane. Złożonych zostało siedem wniosków o płatność i uzyskano 64.983.313,25 zł 
dofinansowania. 

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 

Umowny termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu to 30.06.2015r., a termin zakończenia 
finansowego to 30.07.2015r. We wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego Fazy II wystąpiono 
o przesuniecie terminu zakończenia projektu do 31.12.2015 r. 

 

NADZÓR BUDOWLANY 

Projekt w Fazie I nadzorowany jest przez firmę  Grontmij Polska Sp. z o.o., która pełni funkcję 
Inżyniera Kontraktu, natomiast nadzór nad robotami budowlanymi w fazie II Spółka realizuje 
własnymi pracownikami. 

 

KAMPANIA PROMOCYJNA – PRZYŁ ĄCZ SIĘ! 
Od kilkunastu miesięcy Spółka prowadzi kampanię promocyjną projektu, zachęcającą wszystkich 
mieszkańców Katowic objętych projektem budowy kanalizacji do skorzystania z możliwości 
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.  

Szczegółowe informacje na temat procedury związanej z przyłączeniem się do kanalizacji znajdują się 
na stronach internetowych Spółki i projektu tj.: www.kiwk.katowice.pl oraz  
www.kanalizacja-katowice.pl.  

Kampania obejmuje emisję spotów radiowych, publikacje artykułów w prasie, spotkania 
z mieszkańcami podczas imprez miejskich, citylighty na przystankach komunikacji miejskiej 
i billboardy oraz stronę internetową projektu i materiały reklamowe.  
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EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Bieżący stan realizacji projektu: 

• Zmodernizowano dwie oczyszczalnie ścieków 
• Wybudowano 126 km sieci kanalizacji sanitarnej 
• Wybudowano 24 km sieci kanalizacji deszczowej 
• Wybudowano 18,5 km sieci kanalizacji ogólnospławnej 
• Zmodernizowano 68,2 km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej 
• Wybudowano 23 sztuk przepompowni (tłoczni) ścieków 
• Wybudowano 2 separatory substancji ropopochodnych 

 

Bieżące nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 381.473.690,00 zł, w tym: 

• Środki z Funduszu Spójności:  178.934.921,00 zł 
• Kredyt bankowy z EBI:   56.411.269,00 zł 
• Środki własne:   146.127.500,00 zł 

 

• Prawie 12,5 tysiąca nowych użytkowników  będzie miało możliwość przyłączenia się do 
kanalizacji sanitarnej 

• Ścieki od ponad 81 tysiąca użytkowników zostaną przekierowane na oczyszczalnie ścieków 

• ilość ścieków odprowadzanych z terenu Katowic na oczyszczalnie komunalne wzrośnie do 
2015r. (1 rok po realizacji Projektu) o około 13 tysięcy m3/d i wynosić będzie prawie 68 tysiące 
m3/d 

• odbierany ładunek zanieczyszczeń organicznych (BZT5) w ściekach dopływających na 
oczyszczalnie do 2015r. zwiększy się o około 6,5 tysiąca kg/d i wynosić będzie ponad 21 
tysięcy kg/d 

• Stopień skanalizowania miasta wzrośnie docelowo do 98% 

• nastąpi poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 

• stworzone zostaną warunki dla wzrostu zatrudnienia wynikających ze zwiększenia poziomu 
inwestycji infrastrukturalnych na obszarze Projektu 

• poprawie ulegnie poziom odbioru oraz oczyszczania ścieków 

• spełnione zostaną wymogi dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej gromadzenia, oczyszczania i 
zrzutu ścieków komunalnych  

 


