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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I WYMIANA WODOCIĄGÓW NA PIWONI

    Sprzyjające warunki pogodowe sprawiają, że prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na Piwoni
w Siewierzu oraz przebudową i  odwodnieniem dróg,  a także przebudową wodociągu są prowadzone
zgodnie z harmonogramem.

    Wykonawca tj.  Zakład Budownictwa Ogólnego „Drobud” z Opola zatwierdził już projekt czasowej
organizacji ruchu drogowego, a także dużą cześć materiałów do wbudowania z części sanitarnej. W trakcie
realizacji inwestycji Wykonawca zapewnia pełną obsługę geodezyjną.

    Wykonawca rozpoczął  realizację inwestycji  od prac na ul.  Zdrojowej,  Źródlanej  i  Leśnej.  Na ul.
Źródlanej zgodnie z projektem będzie zlokalizowana tłocznia ścieków. Dzięki zrealizowanej inwestycji
umożliwimy przyłączenie do kanalizacji sanitarnej ponad 150 przyłączy do prywatnych nieruchomości. Do
kanalizacji sanitarnej zastosowano szczelne studzienki z polimerobetonu o średnicach Ø1000 - Ø1500 oraz
studzienki z tworzyw sztucznych Ø600 przykryte włazami żeliwnymi. Zgodnie z projektem wykonywana
jest również kanalizacja deszczowa. Odbiornikami wód opadowych dla realizowanego zakresu jest rzeka
Czarna Przemsza.

    W ramach inwestycji przewiduje się również budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu
LED.  Budowa  przewiduje  także  wymianę  nawierzchni  dla  ulic:  Leśnej,  Krzywej,  Mostowej,  Nowej,
Źródlanej, Zdrojowej, Klubowej, Strażackiej, Wąskiej, Kolejowej na nawierzchnię z kostki betonowej, jako
ciąg pieszo-jezdny. Ze względu na ukształtowanie terenu oraz istniejącą zabudowę szerokość jezdni jest
zmienna. Łączna długość dróg osiedlowych do wykonania to prawie 2,5 km. Zakończenie całej inwestycji
zgodnie z umową to 30 listopada 2021 roku.



Na  realizację  inwestycji  Gmina  Siewierz  już  pozyskała  dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
oraz dotację celową ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii  w ramach Metropolitarnego
Funduszu Solidarności a także będzie się starać o wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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