
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa 

kanalizacji sanitarnej z przepompowniami 

sieciowymi wyposażonymi w system sterowania 

i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II” 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 



 Dane techniczne planowanej inwestycji: 
 

• planowana długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ok. 9 km 

• planowana długość kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – ok. 1,8 km 

• planowana ilość wybudowanych przepompowni ścieków – 9 szt. 

• planowana ilość gospodarstw domowych przyłączona do sieci 

kanalizacyjnej w wyniku realizacji inwestycji – ok. 250 szt. 

• obszar objęty inwestycją – Kielcza Północ, ulice: Opolska (część), 

Dobrego Pasterza, Mostowa (część), Leśna, Krótka, Zielona, 

Miarki, Powstańców Śl., Sosnowa, Ks. Wajdy (część), Torowa, 

Polna (część). 

• okres realizacji inwestycji: 2014-2015 rok. 
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Cele operacji: 

 

 Cel ogólny: 

• poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Kielcza 

 

 Cele szczegółowe: 

• poprawa jakości i wzrost standardów życia mieszkańców miejscowości 

Kielcza, 

• rozwój mieszkalnictwa, 

• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zawadzkie na skutek 

uzbrojenia terenów w kanalizację sanitarną, 

• wzrost atrakcyjności turystycznej, 

• ograniczenie zanieczyszczenia spływów powierzchniowych, 

• poprawa bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Kielczy 
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Dwa etapy inwestycji: 

 

 

• ETAP I – planowane zakończenie robót budowlanych 30.06.2014r.: 

• ok. 5 km sieci grawitacyjnej, 

• ok. 0,9 km sieci ciśnieniowej, 

• 6 szt. przepompowni ścieków sanitarnych. 

 

 

• ETAP II – planowane zakończenie robót budowlanych 30.11.2014r. 

• ok. 4 km sieci grawitacyjnej, 

• ok. 0,9 km sieci ciśnieniowej, 

• 3 szt. przepompowni ścieków sanitarnych. 
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KROK 1. Podpisanie UMOWY pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości w sprawie 
obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, która jest jednocześnie 
wnioskiem o wydanie warunków technicznych.  

KROK 2. Wydanie przez Spółkę ZAW-KOM warunków 
technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej 

KROK 3. Podpisanie umowy przyłączeniowej 
– określającej zasady wykonania przyłącza 
kanalizacyjnego 

KROK 4. Wykonanie przyłącza 
kanalizacyjnego: 

- zlecenie wykonania spółce ZAW-KOM -wykonanie we własnym zakresie, 
obowiązkowy nadzór Spółki ZAW-KOM 

nad prowadzonymi pracami 
Umowa wykonania przyłącza 

KROK 5. Odbiór wykonania przyłącza. 

KROK 6. Podpisanie z ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. umowy na odprowadzanie 
ścieków oraz dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

nowowybudowanego odcinka kanalizacji 
(każdy właściciel nieruchomości we własnym zakresie) 
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Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. 

ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie 

Tel. 77 46 22 200, Faks 77 46 33 504 

sekretariat@zaw-kom.pl 
 

www.zaw-kom.pl 
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Dziękuję za uwagę. 


