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Szanowni Państwo,
Od dłuższego czasu słowo ekologia stało się nieodłącznym elementem 
naszego słownika. Używamy go w bardzo szerokim kontekście 
znaczeniowym, często w sposób potoczny i nieprecyzyjny. Wywodzi się 
ono z języka greckiego i oznacza naukę o strukturze i funkcjonowaniu 
przyrody, zajmującą się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami 
a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. Termin 
ekologia wprowadził niemiecki ewolucjonista i biolog Ernst Haeckel  
w roku 1869 w celu określenia badań nad zwierzętami i ich relacjami  
z otaczającym światem nieorganicznym jak i organicznym, z naciskiem 
na interakcje z organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, z którymi wchodzą 
w kontakt. Skoro zatem mowa o interakcji, to może mieć ona charakter 
pozytywny i negatywny, wrogi lub przyjazny. Współczesne społeczeństwo 
zaczęło zdawać sobie sprawę, że otaczające nas środowisko, nisza 
ekologiczna, w której żyjemy, ma fundamentalne znaczenie dla 
egzystencji ludzkiej. Nie jest rezerwuarem, z którego można czerpać 
bez ograniczeń, w sposób rabunkowy i bez żadnych konsekwencji. 
Myślenie i działanie wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, 
nakierowanych na bezwzględną eksploatację otaczającego nas świata 
może być przyczynkiem końca cywilizacji i zniszczenia ekosystemu, 
którego jesteśmy nierozerwalną częścią. Warunkiem przetrwania, ale  
i życia w środowisku przyjaznym, zapewniającym komfort codziennego 
bytu, jest pozytywna interakcja ze środowiskiem przyrodniczym. 

Polska w polityce ochrony środowiska, przez dziesięciolecia nie traktowanej 

poważnie, poczyniła ogromny postęp, głównie dzięki środkom finansowym 

pochodzących z Unii Europejskiej, ale także dzięki, a może przede wszystkim, 

zmianie naszej mentalności w sferze pojmowania ekologii. To już nie jest 

abstrakcyjne pojęcie o charakterze akademickim, ale coś wymiernego, coś 

dzięki czemu żyjemy zdrowiej, bezpieczniej, wygodniej. Warto więc mieć na 

uwadze, realizując inwestycje środowiskowe, pytanie – jakie osiągnę efekty 

ekologiczne , a nie tylko – ile to będzie kosztować? Oczywiście pojęcie 

efektywności ekologicznej nierozerwalnie związanej z celami, które chcemy 

osiągnąć w sferze ochrony środowiska musi mieć charakter zoptymalizowany, 

łącząc efektywność ekologiczną, społeczną i ekonomiczną, czyli zapewniać 

maksymalizację realizacji priorytetów przy minimalizacji kosztów. W taką 

filozofię rozumienia ekologii wpisuje się polityka WFOŚiGW w Katowicach.

Obchodzimy w tym roku dwudziestolecie naszego istnienia – jak ten czas 

szybko leci. Mija też pięć lat wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2007-2013. Każda rocznica, to dobry czas na 

refleksje i podsumowania, czas na postawienie pytania, czy misja realizacji 

polityki ekologicznej województwa śląskiego jest zgodna z oczekiwaniami 

mieszkańców regionu, w jakim stopniu śląski Fundusz przyczynił się do 

poprawy stanu środowiska i jakości życia w naszym województwie. Historycznie 

punktem zwrotnym był dla nas dzień 25.06.2007 r., kiedy to zostało podpisane 

Porozumienie z Ministrem Środowiska w sprawie realizacji PO IiŚ dla I i II osi 

priorytetowej. WFOŚiGW w Katowicach rozpoczął nowy rozdział w swojej historii 

stając się Instytucją Wdrażającą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura  

Program oPeracyjny Infrastruktura  
I ŚrodowIsko Po Śląsku
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i Środowisko 2007-2013, którego głównym celem jest poprawa atrakcyjności 

inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, 

przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu 

tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program, zgodnie  

z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia, zatwierdzonymi 7 maja 

2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych 

będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów, 

przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest 

również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. 

Wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 67,89% 

całości wydatków ze środków unijnych. Łączna wielkość środków finansowych 

zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny  

to 28,3 mld euro, a wkład krajowy to 9,4 mld euro.

Najbardziej kapitałochłonne inwestycje środowiskowe z zakresu gospodarki 

wodno-ściekowej i odpadowej mogły być od tego momentu realizowane  

z unijnym dofinansowaniem sięgającym 85%.

Dotychczas WFOŚiGW w Katowicach zawarł 17 umów o dofinansowanie,  

w tym dla 16 przedsięwzięć wyłonionych w procedurze konkursowej. Jeden  

z projektów otrzymał dofinansowanie w trybie postępowania jak dla projektów 

indywidualnych. Trzynaście przedsięwzięć dotyczy zadań związanych  

z gospodarką wodno-ściekową, cztery projekty związane są z gospodarką 

odpadami, a jeden z ochroną powierzchni ziemi. Dla projektów I i II osi 

priorytetowej za kwotę ok. 463 mln zł unijnej dotacji budowanych jest ponad 

335 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 km sieci wodociągowej,  

56 przepompowni, modernizowane są trzy oczyszczalnie ścieków 

oraz powstają trzy zakłady zagospodarowania odpadów. Oczyszczony 

oraz zabezpieczony przed wtórną degradacją zostanie staw Kalina  

w Świętochłowicach. Łączna wartość wszystkich inwestycji przekracza kwotę 

826 mln zł. Znaczna część projektów jest już w końcowej fazie realizacji. 

W lipcu br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach podpisał umowę o dofinansowania dla projektu związanego  

z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków „WARTA” S.Ą.  

w Częstochowie. W ramach tego projektu zostanie kompleksowo 

zmodernizowana Centralna Oczyszczalnia Ścieków oraz Centralna 

Przepompownia Ścieków w Częstochowie. Ilość oczyszczonych ścieków 

zmodernizowanej oczyszczalni w rok po zakończeniu Projektu wyniesie  

212 047 RLM a przepustowość oczyszczalni zwiększy się o ok. 35%. 

Wartość projektu wynosi prawie 60 mln zł, z czego ponad 20 mln stanowi 

dofinansowanie ze środków UE.

Projekty z zakresu gospodarki odpadami, które otrzymały dofinansowanie 

z PO IiŚ, są sposobem na rozwiązanie problemu odpadów komunalnych, 

który stanowi poważne wyzwanie cywilizacyjne. Według danych Eurostatu 

przeciętny Europejczyk „produkuje” ich rocznie ok. 502 kg. z czego tylko 

38 proc. trafia na wysypisko. Reszta odpadów komunalnych jest spalana, 
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poddawana recyklingowi lub kompostowana. Wprawdzie statystyczny Polak 

produkuje „tylko” ok. 315 kg różnych odpadów, ale niestety większość jest 

składowana w sposób tradycyjny. Zmiana w tym zakresie, bez ogromnych 

inwestycji w nowoczesne technologie, byłaby niemożliwa w krótkim okresie 

czasu, do czego Polska została zobligowana prawem wspólnotowym. Dobry 

przykład, jak ten problem rozwiązano, pochodzi z Bielska-Białej. Tamtejszy 

Zakład Zagospodarowania Odpadów jest jednym z najnowocześniejszych, 

pod względem technologicznym, zakładów zagospodarowania odpadów 

komunalnych w Polsce, który spełnia restrykcyjne wymogi UE w zakresie 

odzysku materiałowego i redukcji masy odpadów biodegradowalnych. Posiada 

on status tzw. regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

(RIPOK). Realizacja robót w ramach projektu trwała od 2008 do 2012 roku.  

W ramach inwestycji powstała sortownia mechaniczno-ręczna  

o przepustowości 70 000 ton odpadów rocznie, kompostownia odpadów, stacja 

do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz instalacja przetwarzania 

odpadów budowlanych. Zakład swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę 

Bielsko Biała oraz gminy Bestwina, Czechowice- Dziedzice, Jaworze, 

Jasienica, Kozy i Szczyrk. Część integralną ZGO stanowi również nowoczesna, 

wysoce zautomatyzowana instalacja do sortowania odpadów. Jest ona też 

jedną z trzech, aktualnie funkcjonujących w Polsce, instalacji przeznaczonych 

do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, 

posiadających możliwość odzysku największej ilości rodzajów materiałów  

w sposób automatyczny. Dzięki zastosowanym procesom w Bielsku 

Białej możliwe jest znaczące zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na 

składowiska. W wyniku zastosowania przyjętych rozwiązań technologicznych 

jedynie ok. 30% odpadów z instalacji, jako balast, trafiać będzie na składowisko. 

Całkowita wartość projektu wynosi 87 mln zł, z czego 51 mln zł sfinansowana 

zostanie z unijnego dofinansowania. Podobne instalacje budowane są na 

terenie miast Sosnowca i Częstochowy, również z wykorzystaniem unijnych 

pieniędzy. Jest to o tyle ważne, że w wyniku wejścia w życie w dniu 5 marca 

2013 r. nowelizacji Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, za 

odbiór śmieci płacić będziemy wszyscy. Bez unijnego wsparcia koszt realizacji 

wspomnianych projektów, zarówno z I jak i II osi priorytetowej PO IiŚ, ponieśliby 

w całości mieszkańcy obszaru, które będą one obsługiwały. Dla przykładu, 

w regionie bielskim jedynie dla projektów dotyczących zagospodarowania 

odpadów, byłaby to kwota ok. 317 zł na osobę rocznie. Analogicznie,  

w przypadku projektów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej oraz sieci wodociągowej realizowanych w gminach: Kłobuck, 

Buczkowice, Wisła, Jasienica, Poczesna, Myszków, Konopiska, Jaworze, 

Wojkowice, Łaziska Górne i Jaworzno i Sosnowiec sfinansowanie ich przez 

beneficjentów w całości ze środków własnych, w tak krótkim okresie byłoby 

bardzo trudne. Nakłady inwestycyjne ogółem, na te przedsięwzięcia, w wielu 

przypadkach przewyższają kwoty rocznych budżetów beneficjentów.

Program oPeracyjny Infrastruktura  
I ŚrodowIsko Po Śląsku
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Wdrażany przez WFOŚiGW w Katowicach Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko dobitnie świadczy o skali inwestycji w regionie, których efektem 

są pozytywne zmiany w zakresie ochrony środowiska, ściśle skorelowane  

z polepszeniem warunków życia mieszkańców i mające realny wymiar 

finansowy dla każdego z nas.

Pozyskanie środków wspólnotowych, w tak dużej skali, wymagało 

zaangażowania wielu osób, zarówno po stronie instytucji uczestniczących  

we wdrażaniu PO IiŚ, jak i po stronie beneficjentów, długotrwałych przygotowań, 

precyzyjnego planowania i projektowania inwestycji z uwzględnieniem 

długofalowych skutków realizowanych projektów. Nawet najwięksi malkontenci 

nie mogą być jednak w opozycji do faktów. Należy mieć nadzieje, że środki 

unijne z nowej perspektywy równie dobrze, jak dotychczas, będą wykorzystane 

w województwie śląskim. 

Adam Liwochowski
Zastępca Prezesa Zarządu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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gmIna 
BuczkowIce

Beneficjent:  Gmina Buczkowice

Projekt:  „Budowa kanalizacji sanitarnej  
 w Gminie Buczkowice”

całkowita wartość Projektu:  33 280 125,04 zł

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności:  21 329 392,59 zł

Zrealizowano w pełni zakres rzeczowy projektu. Wybudowano 58,76 km sieci 

kanalizacyjnej, w tym: w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej. 

Ścieki z posesji podłączonych do nowej kanalizacji kierowane są do zbiorczej 

oczyszczalni ścieków w Komorowicach w Bielsku Białej za pośrednictwem 

istniejącej przepompowni w Rybarzowicach, tym samym znacznemu 

poszerzeniu uległy tereny skanalizowane. Zakończenie robót nastąpiło  

15 października 2012 r.

Celem ekologicznym, zakończonego właśnie projektu, jest objęcie zasięgiem 

kanalizacji sanitarnej ponad 5 tysięcy mieszkańców gminy. Jego realizacja 

przyczyni się do poprawy: jakości wód powierzchniowych i podziemnych  

w zlewni kaskady zbiorników zaporowych na rzece Soła oraz stanu środowiska, 

a tym samym wzrośnie atrakcyjność gminy, jako miejsca zamieszkania  

i inwestowania.
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PrIorytet I: gosPodarka wodno-ŚcIekowa  
dzIałanIe 1.1: gosPodarka wodno – ŚcIekowa 
w aglomeracjach Powyżej 15 tys. rlm
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gmIna 
kłoBuck

Beneficjent:  Gmina kłoBuck

Projekt:  „uPorządkowanie GosPodarki  
 ściekowej na terenie Gminy kłoBuck 
  PoPrzez Budowę kanalizacji  
 sanitarnej”

całkowita wartość Projektu:  56 169 012,21 zł 

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności:  36 647 198,41 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa systemu zbiorczego 

odbioru ścieków w aglomeracji Kłobuck na terenach dotychczas nieobjętych 

systemem kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu powstanie 40 km sieci 

kanalizacji sanitarnej, 11 przepompowni oraz 11 urządzeń podczyszczających 

ścieki deszczowe w celu ochrony czystości wód rzeki Biała Olsza. 

W większości sołectw gminy, dotychczas pozbawionych dostępu do zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej, powstaną warunki dla przyłączenia do niej wszystkich 

posesji, a ścieki pochodzące od 3 812 osób oraz działających na tym terenie 

podmiotów gospodarczych zostaną przesłane i oczyszczone w oczyszczalni 

ścieków w Kłobucku. 

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na październik 2014 r. Projekt 

przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej i ochrony wód 

powierzchniowych. Znacznej poprawie ulegną warunki życia mieszkańców 

gminy oraz stan jej środowiska, tym samym wzrośnie atrakcyjność gminy dla 

nowych mieszkańców i inwestorów.
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PrIorytet I: gosPodarka wodno-ŚcIekowa  
dzIałanIe 1.1: gosPodarka wodno – ŚcIekowa 
w aglomeracjach Powyżej 15 tys. rlm
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gmIna 
Poczesna

Beneficjent:  Gmina Poczesna

Projekt:  „Budowa kanalizacji sanitarnej  
 w Brzezinach nowych, Brzezinach  
 kolonii, soBuczynie  
 i we wrzosowej”

całkowita wartość Projektu:  25 395 160,00 zł 

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności:  14 635 447,98 zł

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej  

o łącznej długości ponad 27 km oraz 5 przepompowni ścieków. Celem projektu 

jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Poczesna, a tym 

samym podniesienie poziomu wyposażenia gminy w infrastrukturę sanitarną 

i techniczną oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych 

ściekami komunalnymi.

Ponad 3 tysiące osób uzyska dostęp do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 

wybudowanej w miejscowościach: Wrzosowa, Brzeziny Nowe, Brzeziny 

Kolonia i Sobuczyna. Jest to część gminy Poczesna, która położona jest na 

terenie aglomeracji Częstochowa. 

Inwestycja będąca realizacją potrzeb mieszkańców gminy i postulatów 

zgłaszanych od wielu lat przyczyni się do poprawy stanu środowiska, 

zwłaszcza czystości wód powierzchniowych i gleby, a tym samym jakości życia 

mieszkańców, turystów oraz osób odwiedzających gminę.

Poziom zaawansowania zakresu rzeczowego wynosi 56,60%, a finansowego: 

40, 70%.
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PrIorytet I: gosPodarka wodno-ŚcIekowa  
dzIałanIe 1.1: gosPodarka wodno – ŚcIekowa 
w aglomeracjach Powyżej 15 tys. rlm
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PrzedsIęBIorstwo gosPodarkI 
komunalnej i mIeszkanIowej sp. z o.o. 
w łazIskach górnych

Beneficjent:  PrzedsięBiorstwo GosPodarki  
 komunalnej i mieszkaniowej sp. z o.o.  
 w łaziskach Górnych

Projekt:  „Budowa systemu kanalizacji  
 w Gminie łaziska Górne”

całkowita wartość Projektu:  52 273 225,05 zł

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności:  32 150 316,00 zł

W wyniku realizacji projektu powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej 

o długości ok.16,3 km oraz zostanie zmodernizowana i rozbudowana 

oczyszczalnia ścieków komunalnych „Wschód” w Łaziskach Górnych. Zostaną 

przebudowane m.in. piaskowniki, osadniki wstępne, reaktory biologiczne 

czy komory fermentacyjne. Wprowadzone zmiany technologiczne zwiększą 

poziom efektywności oczyszczani ścieków oraz stopień przetwarzania 

osadów, wzrośnie jednocześnie bezpieczeństwo procesu technologicznego. 

Po rozbudowie oczyszczalnia będzie w stanie przyjąć ładunek zanieczyszczeń 

w ilości 4 240 m3/d. Prawie 4 tysiące osób uzyska dostęp do zbiorczej sieci 

kanalizacji wybudowanej w ramach projektu.

Realizacja projektu znajduje się w końcowej fazie. Wybudowano 15,97 km 

nowej kanalizacji sanitarnej i zmodernizowano 0,18 km. Trwają prace związane 

z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. Do kanalizacji podłączono 

już ponad 300 budynków zamieszkałych przez prawie 2000 osób. 
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PrIorytet I: gosPodarka wodno-ŚcIekowa  
dzIałanIe 1.1: gosPodarka wodno – ŚcIekowa 
w aglomeracjach Powyżej 15 tys. rlm
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gmIna 
myszków

Beneficjent:  Gmina myszków 

Projekt:  „uPorządkowanie GosPodarki  
 wodno-ściekowej na terenie miasta  
 myszków - etaP i i ii”

całkowita wartość Projektu:  9 207 183,16 zł

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności:  5 251 989,40 zł

W wyniku realizacji projektu powstaną:
•	 7,11	km	nowej	sieci	kanalizacji	sanitarnej,	
•	 1,9	km	kanalizacji	deszczowej,
•	 430	przyłączy	kanalizacji	sanitarnej,	
•	 7	przepompowni	ścieków,
•	 1	separator	substancji	ropopochodnych.	

Ponad 1,5 tysiąca osób uzyska dostęp do zbiorczej sieci kanalizacji 

wybudowanej w ramach projektu.

Roboty prowadzone są w Myszkowie w ulicach: Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, 

Różana, Odlewnicza, J. Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska 

Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, Kolejowa.

Realizacja projektu jest w znacznym stopniu zaawansowana: w pełni 

zrealizowano zakres rzeczowy w zakresie kanalizacji sanitarnej, a finansowanie 

projektu jest na poziomie 94,22%. Do nowej sieci kanalizacyjnej podłączono  

do chwili obecnej 364 osoby.
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gmIna 
wIsła

Beneficjent:  Gmina wisła 

Projekt:  „rozBudowa sieci wodociąGowej  
 i kanalizacji sanitarnej  
 w aGlomeracji wisła – etaP iii”

całkowita wartość Projektu:  24 058 174,40 zł

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności :  15 709 266,14 zł

W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie nowa sieć kanalizacji 

sanitarnej o długości 21,19 km oraz zmodernizowana (uszczelniona) 

kanalizacja istniejąca o długości 6,2 km. Rozbudowana zostanie również 

sieć wodociągowa o długości 13,12 km. Powstaną nowe hydrofornie  

w Malince, Jaworniku i na ulicy Wyzwolenia. Ponad 1 700 osób uzyska dostęp  

do zbiorczej sieci kanalizacji wybudowanej w ramach projektu, a niemal tysiąc 

osób do nowej sieci wodociągowej.

Projekt zostanie wkrótce zrealizowany, zarówno jego zaawansowanie finansowe, 

jak i rzeczowe wynosi 100%. Zakończono już rozbudowę sieci wodociągowej 

oraz budowę i modernizację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonach 

Malinki, Jawornika, Gahury-Obłaźca, Centrum, Czarnego, Głębiec, Kopydła, 

Dziechcinki oraz w dolinie Łabajowa. Trwa rozliczanie końcowe projektu. 

W wyniku zrealizowania projektu znacznej poprawie ulegnie stan środowiska 

naturalnego Gminy Wisła, w tym czystość wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz gleby, mniejsze będą także straty wody dostarczanej odbiorcom, wzrośnie 

tym samym atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna miasta. 

Gospodarka wodno-ściekowa miasta i gminy zostanie dostosowana  

do standardów europejskich i krajowych, zgodnie z celami polityki ekologicznej 

Unii Europejskiej w zakresie ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, 

ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania 

zasobów naturalnych.
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gmIna 
konoPIska

Beneficjent:  Gmina konoPiska 

Projekt:  „uPorządkowanie GosPodarki  
 ściekowej na terenie Gminy  
 konoPiska”

całkowita wartość Projektu:  46 118 909,80 zł

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności :  28 874 818,31 zł

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości  

ok. 56,47 km oraz 24 przepompowni ścieków w miejscowościach Wąsosz, 

Łaziec, Rększowice, Kolonia Hutki, Hutki, Korzonek, Leśniaki, Jamki, Kowale, 

Kopalnia oraz Aleksandrii I. Ścieki z terenu Gminy Konopiska kierowane będą 

do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w dzielnicy Dźbów w Częstochowie. 

Dzięki inwestycji dostęp do zbiorczej sieci kanalizacji uzyska łącznie  

5 650 osób.  

Realizacja projektu znajduje się w końcowej fazie - zaawansowanie rzeczowe 

jest na poziomie ok. 75%, a finansowe ok. 70%. Zakończenie całego 

projektu planowane jest na koniec przyszłego roku. Gmina otrzyma zbiorczy 

system sieci kanalizacji sanitarnej, poprawi się standard życia mieszkańców, 

jednocześnie spełnione zostaną wymogi unijnej dyrektywy ściekowej. Zniknie 

wiele przydomowych szamb i konieczność korzystania z kosztownego taboru 

asenizacyjnego. Nastąpi poprawa niezawodności odbioru nieczystości.
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gmIna 
jasIenIca

Beneficjent:  Gmina jasienica

Projekt:  „kanalizacja sanitarna Gminy  
 jasienica w ramach ochrony zlewni  
 zBiornika GoczałkowickieGo”

całkowita wartość Projektu:  32 470 975,72 zł

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności :  19 745 102,83 zł

W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie nowa sieć kanalizacji 

sanitarnej o długości 42,75 km oraz 5 przepompowni. Ponad 4,8 tysięcy osób 

uzyska dostęp do kanalizacji zbiorczej. Przedsięwzięcie składa się z dwóch 

zadań: budowy pompowni głównej i kolektora tłocznego Międzyrzecze Dolne – 

Mazańcowice oraz budowy kanalizacji sanitarnej w zlewni rzeki Jasieniczanki, 

która obejmie sołectwa: Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne oraz 

Jasienica. 

Realizacja projektu jest w znacznym stopniu zaawansowana. Finansowanie 

projektu wynosi 82,78% , a zakres rzeczowy zrealizowano w 88,26%. 

Projekt ma na celu stworzenie sprawnego systemu odprowadzania ścieków  

w Gminie Jasienica, który pozwoli większości mieszkańców gminy na 

korzystanie ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych, co znacznie poprawi 

jakość ich życia. Celem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej jest 

także poprawa czystości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 

zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiorników, 

ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji 

oraz zagrożeń eksfitracji ścieków do gruntu. Gmina będzie spełniać polskie 

i europejskie normy oczyszczania ścieków, co zwiększy jej atrakcyjność 

turystyczną i inwestycyjną.
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gmIna 
jaworze

Beneficjent:  Gmina jaworze

Projekt:  „Budowa kanalizacji sanitarnej  
 w Gminie jaworze”

całkowita wartość Projektu:  23 669 183,80 zł 

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności :  18 917 713,50 zł 

Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej 

na terenie Gminy Jaworze oraz osiągnięcie zgodności prowadzenia  

gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bielsko-Biała - Wapienica 

z wymaganiami prawa polskiego i unijnego, w tym z wymogami dyrektywy 

Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej pozwoli na zwiększenie ilości osób 

korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacji – po wybudowaniu sieci 

sanitarnej ponad 90% obszarów Jaworza zostanie skanalizowana. Realizacja 

powyższego zadania wpłynie korzystnie na poprawę jakości życia mieszkańców 

regionu, spowoduje również poprawę walorów środowiska, w tym krajobrazu. 

Kanalizacja sanitarna pozwoli na polepszenie jakości wód i gruntu na terenie 

Jaworza. Dodatni wpływ inwestycji na środowisko widoczny będzie zarówno  

w ciekach powierzchniowych jak i wodach gruntowych.

Realizacja projektu znajduje się w końcowej fazie. Zaawansowanie rzeczowe 

jest na poziomie 78,43%, a finansowe na poziomie 77,66%.
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gmIna 
wojkowIce

Beneficjent:  Gmina wojkowice 

Projekt:  „Budowa kanalizacji sanitarnej  
 i deszczowej na terenie miasta  
 wojkowice - etaP i”

całkowita wartość Projektu:  13 594 897,06 zł

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności:  6 507 907,73 zł 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości  

ok. 6,1 km oraz 4,7 km kanalizacji deszczowej. Projekt obejmuje swoim 

zasięgiem ulice: Fabryczna, Nowa, Pułaskiego, Kosynierów, Akacjowa, 

Maszyńsko, Plaka i część ulicy Sobieskiego. 

W wyniku prowadzonego przedsięwzięcia nastąpi uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej, poprzez zupełny rozdział ścieków sanitarnych oraz wód 

opadowych i roztopowych. W efekcie, ścieki sanitarne skierowane zostaną 

do oczyszczalni ścieków w Wojkowicach, natomiast odbiornikiem wód 

roztopowych i opadowych z nowo budowanej kanalizacji deszczowej będzie 

potok Wielonka oraz rzeka Brynica; do powstałej kanalizacji miałoby zostać 

podłączonych około 1 300 mieszkańców.

Realizacja projektu znajduje się w końcowej fazie. Do całkowitego zakończenia 

realizacji projektu pozostało wybudowanie dwóch urządzeń podczyszczających. 

Zaawansowanie finansowe projektu wynosi 80,15%. Zakończenie projektu,  

w tym rozliczenie zakresu rzeczowego ustalono na 30 października 2014 r.,  

natomiast termin potwierdzenia efektu ekologicznego na 31 września 2015 r.
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mIejskIe PrzedsIęBIorstwo 
wodocIągów i kanalIzacjI sp. z o.o.  
w jaworznIe

Beneficjent:  miejskie PrzedsięBiorstwo  
 wodociąGów i kanalizacji  
 sP. z o.o. w jaworznie 

Projekt:  „modernizacja i rozBudowa  
 systemu kanalizacyjneGo miasta  
 jaworzna - faza ii”

całkowita wartość Projektu:  63 126 340,00 zł

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności :  26 373 402,03 zł 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Warpie 

oraz osiedla Bory o długości ok.16 km, a także rozbudowę i modernizację 

Oczyszczalni Jeleń Dąb, która będzie w stanie przyjąć ładunek zanieczyszczeń 

w ilości 25.000 m3/d, przebudowę przepompowni ścieków Biały Brzeg  

wraz z drogą dojazdową, zasilaniem energetycznym i przebudową 

kolektora ścieków komunalnych. W wyniku realizacji tej fazy projektu 

w końcu 2015 roku do nowoczesnego systemu kanalizacji uzyska 

dostęp 2.140 osób. Poziom zaawansowania zakresu rzeczowego 

wynosi 22%, a finansowego 14%. Wybudowano 3,69 km kanalizacji 

sanitarnej oraz zakończono przebudowę przepompowni ścieków 

Biały Brzeg. Do kanalizacji podłączono już budynki zamieszkałe przez  

450 osób.
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gmIna  
sosnowIec

Beneficjent:  Gmina sosnowiec 

Projekt:  „GosPodarka ściekowa w sosnowcu  
 - etaP ii”

całkowita wartość Projektu:  65 284 202,00 zł

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności :  30 847 341,09 zł

Dofinansowany projekt stanowi kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej  

w Sosnowcu. Jest kontynuacją inwestycji realizowanej od sześciu lat, a która 

jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć w historii miasta. 

II etap przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Gospodarka ściekowa  

w Sosnowcu” zostanie zrealizowany w centralnych i południowych dzielnicach 

Sosnowca – w rejonie Niwki, Jęzora, Modrzejowa, Dębowej Góry, Boru, 

Klimontowa oraz Porąbki. Dzięki tej inwestycji Gmina Sosnowiec spełni unijne 

normy w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych.

W ramach projektu powstanie 18 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której 

zostanie przyłączonych 3.956 mieszkańców. Zostaną wybudowane 3 nowe 

pompownie ścieków oraz zmodernizowane 3 km istniejącej sieci kanalizacyjnej 

i 2 pompownie ścieków. Nastąpi znaczne zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 

odprowadzanych wraz ze ściekami do wód i ziemi, co przyczyni się do poprawy 

jakości wód powierzchniowych oraz pozwoli na zachowanie bioróżnorodności 

na tym terenie. Zakończenie projektu zaplanowano na 30 czerwca 2015 r.
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oczyszczalnIa 
ŚcIeków warta sa

Beneficjent:  oczyszczalnia ścieków warta s.a.  
 w częstochowie

Projekt:  „rozBudowa i modernizacja  
 oczyszczalni ścieków warta  
 w częstochowie”

całkowita wartość Projektu:  59 313 174,27 zł

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności:  20 252 794,34 zł

Umowę o dofinansowaniu projektu „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni 

Ścieków WARTA w Częstochowie” zawarto 15 lipca 2013 roku. Jego 

celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego w rejonie Częstochowy,  

w szczególności wód Warty, poprzez zapewnienie właściwego oczyszczania 

ścieków komunalnych oraz wyeliminowanie ryzyka niekontrolowanego zrzutu 

ścieków nieoczyszczonych do rzeki.

Oczyszczalnia Ścieków „Warta” obsługuje ponad 250 tys. mieszkańców miasta 

i trzy gminy: Konopiska, Rędziny i Mykanów, a także kilkaset działających 

na tym terenie zakładów przemysłowych. W ciągu roku średnio przyjmuje  

i oczyszcza ok. 17 mln m³ ścieków komunalnych.

Projekt stanowi drugi etap rozbudowy oczyszczalni, w ramach którego zostaną 

kompleksowo zmodernizowane centralna oczyszczalnia oraz centralna 

przepompownia ścieków, a wraz z modernizacją przeprowadzoną w latach  

2004-2008 sprawi, że Oczyszczalnia „Warta” będzie jedną  

z najnowocześniejszych w kraju. Po zakończeniu modernizacji oczyszczalnia 

„Warta” spełniać będzie bardzo wysokie wymagania w zakresie usuwania 

związków biogennych, tj. azotu i fosforu, a osady ściekowe poddawane będą 

przetworzeniu i przemysłowemu zagospodarowaniu.
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zakład gosPodarkI 
odPadamI sa w BIelsku-BIałej

Beneficjent:  zakład GosPodarki odPadami sa  
 w Bielsku-Białej 

Projekt:  „Budowa komPleksoweGo systemu  
 GosPodarki odPadami dla miasta  
 Bielsko-Biała i Gmin Powiatu  
 BielskieGo”

całkowita wartość Projektu:  87 301 224,21 zł

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności:  51 644 837,69 zł 

W ramach przedsięwzięcie wybudowano nowoczesny zakład gospodarki 

odpadami z sortownią o przepustowości 70 tys. Mg/rok, budynkami 

warsztatowym, administracyjnym, budynkiem wagi z portiernią, kompostownią 

o zdolności kompostowania 25 tys. Mg/rok, placami dojrzewania  

i magazynowania kompostu. Powstał nowy sektor składowiska odpadów  

o pojemności 614 tys. m³ na deponowanie balastu, stacja demontażu odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego, 

stanowisko kruszenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zrekultywowano 

stare składowisko odpadów o powierzchni ok.10 ha.

Projekt ma ogromne znaczenie społeczne i ekologiczne dla ponad 270 tysięcy 

mieszkańców Bielska-Białej oraz gmin: Bestwina, Kozy, Jasienica, Jaworze, 

Szczyrk, Czechowice-Dziedzice. Jego realizacja umożliwiła wybudowanie 

zakładu, który w sposób kompleksowy zagospodarowuje powstałe na tym 

obszarze odpady. Realizacja projektu została zakończona.
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mIejskI zakład składowanIa 
odPadów sp. z o.o. w sosnowcu

Beneficjent:  miejski zakład składowania  
 odPadów sPółka z o.o. w sosnowcu 

Projekt:  „Budowa komPleksoweGo systemu  
 GosPodarki odPadami w sosnowcu”

całkowita wartość Projektu:  100 980 200,00 zł

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności :  53 962 948,74 zł

W ramach przedsięwzięcia oddano do użytkowania bezpieczne dla środowiska 

składowisko odpadów kwatera II o powierzchni ok. 4,15 ha i chłonności  

ok. 510 tys. m³. Żywotność składowiska przewidziano na 9-11 lat w zależności 

skuteczności systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach 

projektu przewidziano w tym celu przeprowadzenie kampanii informacyjno-

edukacyjnej dla mieszkańców Sosnowca na temat korzyści wynikających 

z selektywnej zbiórki odpadów oraz zasad prawidłowego postępowania  

z odpadami. Program edukacyjny obejmuje spotkania z mieszkańcami, 

konkursy w szkołach a także kampanię informacyjną w lokalnych mediach.

Rozpoczęto budowę zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, obejmującego plac czasowego magazynowania odpadów 

budowlanych, rozbudowane składowisko odpadów poprocesowych, kwatery 

do składowania odpadów azbestowych, budynek demontażu odpadów 

wielkogabarytowych i magazyn odpadów niebezpiecznych, budynek 

sortowni odpadów surowcowych, kompostownia odpadów organicznych 

pospożywczych, plac kompostowania odpadów zielonych. Zakład będzie 

przetwarzać rocznie ok. 93 tys. ton odpadów, pochodzących od ponad  

220 tys. osób.

Projekt ma na celu dostosowanie istniejącego systemu zagospodarowania 

odpadów w Sosnowcu do wymogów unijnych w zakresie stopnia redukcji 

odpadów komunalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów deponowanych  

na składowisku, w tym odpadów ulegających biodegradacji. Zaawansowanie 

rzeczowo-finansowe projektu wynosi ok. 26%.
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częstochowskIe 
PrzedsIęBIorstwo 
komunalne sp. z o.o.

Beneficjent:  częstochowskie PrzedsięBiorstwo  
 komunalne sP. z o.o. 

Projekt:  „rozBudowa zakładu  
 zaGosPodarowania odPadów  
 dla suBreGionu PółnocneGo  
 województwa śląskieGo”

całkowita wartość Projektu:  54 468 722,07 zł 

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności:  17 840 788,26 zł 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Śląskiego 2014, instalacja w Sobuczynie posiada status Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i obejmuje swoim zasięgiem 

powiaty częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki i zawierciański. 

Jest to instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 

(MBP) o mocy przerobowej 90 000 Mg/rok. Dzięki rozbudowanie RIPOK 

nastąpi dostosowanie regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów  

do standardów europejskich.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę Zakładu Kompostowego w technologii 

zamkniętej, tj. technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

biodegradowalnych, poprzez kompostowanie tlenowe w bioreaktorach 

żelbetowych; techniczne zamknięcie, eksploatowanej od 1987 roku, kwatery 

składowej nr I o powierzchni 18 ha, w której zgromadzono ok. 3 mln ton 

odpadów oraz budowę I etapu kwatery składowej nr II o powierzchni 2,6 ha 

wraz z drenażem i uszczelnieniem syntetycznym.

Zaawansowanie rzeczowe projektu wynosi ok. 38,52% a finansowe  

ok. 14,84%. Inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego 

oraz standardu życia mieszkańców Subregionu Północnego, poprzez 

ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych oraz bezpieczne 

składowanie pozostałych odpadów, których odzysk i recykling jest niemożliwy. 

Lepiej chronione będą w regionie bogate zasoby przyrodnicze i krajobrazowe. 
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PrIorytet II: gosPodarka odPadamI I ochrona PowIerzchnI zIemI  
dzIałanIe 2.1: komPleksowe PrzedsIęwzIęcIa z zakresu 
gosPodarkI odPadamI komunalnymI ze szczególnym 
uwzględnIenIem odPadów nIeBezPIecznych
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gmIna 
ŚwIętochłowIce

Beneficjent:  Gmina świętochłowice 

Projekt:  „oczyszczenie i zaBezPieczenie  
 Przed wtórną deGradacją stawu  
 kalina oraz rewitalizacja terenu  
 PrzyleGłeGo”

całkowita wartość Projektu:  51 776 311,40 zł 

kwota dofinansowania  
z funduszu sPójności:  44 009 864,69 zł 

Założeniem projektu jest kompleksowe rozwiązanie nabrzmiałego problemu 

ekologicznego i powstanie atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla 

mieszkańców. To jedno z najważniejszych przedsięwzięć z zakresu ochrony 

środowiska realizowane przez Gminę Świętochłowice. Problem stawu Kalina 

i sąsiadującej z nim hałdy, bardzo dotkliwy dla mieszkańców miasta, ma 

długą historię. Hałda powstała na skutek wieloletniej działalności Zakładów 

Chemicznych „Hajduki”, natomiast przedostające się z niej odcieki całkowicie 

zdegradowały wody stawu Kalina. Hałda i staw znajdują się w bezpośrednim 

sąsiedztwie domów mieszkalnych i ich mieszkańcy narażeni są na emisję 

szkodliwych substancji i nieprzyjemny zapach. 

Celem projektu jest przywrócenie wodzie stawu Kalina wartości przyrodniczych. 

Na planowane przedsięwzięcie składają się dwa zadania główne:

•	 rewitalizacja	stawu	Kalina,	rozumiana	jako	przywrócenie	stanu	równowagi	

przyrodniczej w stawie. W tym celu zaplanowano budowę tymczasowej 

kwatery w obrębie zbiornika, służącej do odwadniania wybranych osadów 

dennych, a po ich częściowym odwodnieniu, wybranie ich i wywiezienie 

oraz poddanie unieszkodliwieniu,

•	 wykonanie	 skutecznej	 ochrony	 zrewitalizowanego	 stawu	 Kalina	 przed	

zanieczyszczeniami zewnętrznymi pochodzącymi z wód podziemnych  

i gruntu, wynikającymi z wpływu odcieków z hałdy odpadów 

poprodukcyjnych Zakładów Chemicznych „Hajduki”. W tym celu 

zaplanowano budowę bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków.

Projekt obejmuje także rekultywację i zagospodarowanie przyrodnicze  

4,9 ha zdegradowanych terenów wokół stawu Kalina, między innymi poprzez 

nasadzenie drzew i krzewów oraz wykonanie trawników. 

Realizacja projektu w zakresie rzeczowym wkrótce się rozpocznie. Zakończenie 

projektu oraz osiągnięcie zamierzonego efektu rzeczowego i ekologicznego 

planowane jest na 30 września 2015.
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PrIorytet II: gosPodarka odPadamI I ochrona PowIerzchnI zIemI  
dzIałanIe 2.2: PrzywracanIe terenom zdegradowanym 
wartoŚcI PrzyrodnIczych I ochrona Brzegów morskIch
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lokalIzacja 
Projektów PoIiŚ  
w województwIe 
ŚląskIm, dla których  
wfoŚIgw w katowIcach 
PełnI rolę InstytucjI 
wdrażającej

wnioskodawcy, którzy podpisali z WFOŚiGW 
w Katowicach umowę o dofinansowaniu 
w ramach priorytetu I (gospodarka wodno-ściekowa)

wnioskodawcy, którzy podpisali z WFOŚiGW
w Katowicach umowę o dofinansowaniu 
w ramach priorytetu II (gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi) DZIAŁANIE 2.1

wnioskodawca, który podpisał z WFOŚiGW
w Katowicach umowę o dofinansowaniu 
w ramach priorytetu II (gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi) DZIAŁANIE 2.2

miasta na prawach powiatu
granice powiatów
granice gmin

Gmina Kłobuck

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Oczyszczalnia Ścieków WARTA SA w Częstochowie

Gmina Poczesna

Gmina Konopiska

Gmina Myszków

Gmina Wojkowice

Gmina Świętochłowice

Miejski Zakład Składowania Odpadów  

Sp. z o.o. w Sosnowcu

Gmina Sosnowiec

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Jaworznie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Kominalnej i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych

Gmina Jasienica

Gmina Jaworze

Zakład Gospodarki Odpadami SA w Bielsku-Białej

Gmina Buczkowice

Gmina Wisła
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ul. Plebiscytowa 19

40-035 katowice

tel.: (32) 60 32 200

fax: (32) 251 04 06

biuro@wfosigw.katowice.pl

ul. kościuszki 30

40-035 katowice

tel.: (32) 757 37 50

fax: (32) 251 04 06

fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl

w w w . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l



44 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- egzemplarz bezpłatny -


