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PODPISANIE UMOWY KREDYTOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ PROJEKT
 31 stycznia 2007 r. zawarto umowę kredytu preferencyjnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Częstochowie.
 Umowa zawarta została na okres o dnia 31 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 Ze strony PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach umowę podpisali Pan Robert Pastuszka i Pani BoŜena
Jaroszek.
 Ze strony Banku Ochrony Środowiska umowę podpisali Panowie Jerzy Suchy i Bogusław Sawicki.
 Bank Ochrony Środowiska S.A. udzielił kredytu w wysokości 28.451.790,00 zł.

Kredyt zostanie przeznaczony na dofinansowanie projektu.
 Środki na finansowanie kredytu pochodzą z Banku Ochrony Środowiska SA – 38,0988 % i z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 61,9012%.


Podpisanie kredytu było niezbędne w celu zapewnienia środków finansowych dla realizowanego
przedsięwzięcia.

W lutym 2007 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - MAO.
Uchwałą Nr 4/02/07 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 01 luty 2007 r.
funkcję tę objął Pan mgr inŜ. Robert Pastuszka.

Uchwałą Nr 5/02/07 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 01 luty 2007 r. powołano Zastępcę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – Vice MAO
Pana mgr inŜ. Henryka Tomaszewskiego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poprzez Jednostkę Realizującą Projekt jest w trakcie realizacji duŜego projektu, z
wykorzystaniem środków z europejskiego Funduszu Spójności, który obiecał pokryć 68% kosztów. Znaczną część kosztów
pokryje PWiK Sp. z o.o. Zakres prac obejmuje modernizację ujęcia wody pitnej w Trębowcu oraz budowę nowej magistrali,
dokończenie kanalizacji sanitarnej w Starachowicach i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków. Uczestnikami projektu są
teŜ gminy Wąchock i Mirzec, które chcą zbudować u siebie kanalizację sanitarną. Projekt powinien zostać ukończony do 2009
roku. Zrealizowanie tych planów wymaga skoordynowanie wielu działań i czynności.
Skutkiem tych działań było doprowadzenie do podpisania przez Beneficjenta umów wykonawczych.
Pierwszy kontrakt wykonawczy na budowę wodociągu, przesyłającego wodę dla Starachowic z ujęcia w Trębowcu został
podpisany w kwietniu bieŜącego roku.

PODPISANO PIERWSZY KONTRAKT
• To pierwsza z inwestycji realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, w
ramach projektu wspieranego środkami europejskimi.
• W dniu 11 kwietnia 2007r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach odbyło się
uroczyste podpisanie umowy kontraktowej z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą.
• Umowa ta oznaczona jako kontrakt nr 2004/PL/16/C/PE/020-05 „Budowa magistrali wodociągowej SUW Trębowiec
- SW Majówka”.
• Przetarg wygrała firma Zakład Instalacyjny Wod.- Kan. CO
i Gaz. Jan Orczyk 27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 100

Właśiciel firmy Jan Orczyk





W ramach kontraktu firma wykona 9,1 km magistrali wodociągowej z rur Ŝeliwnych Ø 600 mm.
Poza tym wykonana zostanie takŜe przebudowa ponad 1,5 km gazociągu, kolidującego z trasą wodociągu
magistralnego.
Budowa magistrali wodociągowej zapoczątkowała realizację wielozadaniowego projektu, obejmującego modernizację
i rozbudowę infrastruktury komunalnej w Starachowicach oraz gminach Mirzec i Wąchock.

W imieniu zamawiającego umowę podpisuje Prezes PWiK Robert Pastuszka

oraz Prokurent Spółki BoŜena Jaroszek

Umowę podpisuje wykonawca Pan Jan Orczyk

NA UROCZYSTOŚCI OBECNI BYLI PRZEDSTAWICIELE LOKALNYCH WŁADZ

Na uroczystości byli Pan Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec i Pan Prezydent Wojciech Bernatowicz






Wartość kontraktu wynosi 2.143.273,46 euro.
Budowa wodociągu jest inwestycją niezbędną mającą na celu zapewnienie bezawaryjnej, ciągłej dostawy wody do
miasta – wodociąg, który jest aktualnie uŜytkowany wybudowany był około 30 lat temu, jest skorodowany i często ulega
awariom.
Podpisanie umowy pozwoliło na rozpoczęcie prac realizacyjnych związanych z tym kontraktem.

ROZPOCZĘCIE ROBÓT
W dniu 14 maja 2007 roku miało miejsce uroczyste rozpoczęcie robót na kontrakcie nr 2004/PL/16/C/PE/020-05
„Budowa magistrali wodociągowej SUW Trębowiec - SW Majówka”
 Na uroczystości, która obyła się na placu budowy na Bugaju, przybyli przedstawiciele Inwestora, Władz Miasta,
Wykonawca oraz InŜynier Kontraktu. Licznie zjawili się równieŜ dziennikarze mediów regionalnych i lokalnych.

Uroczystego rozpoczęcia prac w terenie dokonuje Prezes Pastuszka

oraz Poseł K. Lipiec i Prezydent W. Bernatowicz



Pierwsze łopaty wbili Poseł Krzysztof Lipiec, Prezydent Miasta Wojciech Bernatowicz, Prezes Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Robert Pastuszka oraz Wykonawca Jan Orczyk.

Pierwszy wbił łopatę Poseł Lipiec

zaraz potem Prezes Pastuszka

oraz Wykonawca P. Orczyk





Budowa nowej magistrali wodociągowej zlikwiduje największą wadę obecnego systemu wodociągowego – duŜe straty
wody w sieci wodociągowej wynikające z nieszczelności rurociągu magistralnego na trasie Trębowiec –Starachowice.
Planowane zakończenie prac to sierpień 2008 r.
Budowa wodociągu jest częścią projektu wodno-ściekowego, nowa magistrala wodociągowa, przyczyni się do poprawy
stanu systemu wodociągowego i eliminacji występujących nadmiernych strat wody.

Przedstawiciele PW i K, InŜynier Kontraktu oraz Wykonawca na placu budowy

i do pracy przystąpił sprzęt cięŜki

PODPISANIE KOLEJNEJ UMOWY KONTRAKTOWEJ
• W dniu 27 lipca 2007 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach odbyło się
uroczyste podpisanie umowy kontraktowej z kolejnym wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą.
• Umowa ta oznaczona jako kontrakt nr 2004/PL/16/C/PE/020-04 „ Modernizacja ujęcia wody Trębowiec ze stacją
uzdatniania wody oraz pompowni Majówka”.
• Przetarg wygrała katowicka firma „INTROL” S.A.

Przemawia Prezes PW i K R. Pastuszka

i wiceprezes INTROL S.A. S. Jurczyński

Kontrakt podpisują Prezes PWiK R. Pastuszka i Wiceprezes INTROL S.A. S. Jurczyński






oraz Prokurent INTROL S.A. Józefa Marchel

W ramach kontraktu zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody Trębowiec wraz z ujęciami wody oraz
pompownia Majówka.
Wartość kontraktu wynosi 5.257.700,00 euro.
Termin zakończenia prac to 30 listopada 2009 roku.
Inwestycja przyczyni się do uzyskania poprawy parametrów wody pitnej w naszych domach. Zmniejszą się koszty
eksploatacji ujęć wody i stacji uzdatniania wody. Zastosowane zostaną nowoczesne urządzenia technologiczne, pompy i
aparatura kontrolno-pomiarowa. Zmniejszy się awaryjność systemu i poprawi bezpieczeństwo oraz zmniejszy się ryzyko
zanieczyszczenia wody.

Podpisanie kontraktu na modernizację ujęcia wody Trębowiec ze stacją uzdatniania wody oraz pompowni
Majówka przeszło do fazy projektowej.



Podpisanie ww. kontraktu obejmowało równieŜ opracowanie dokumentacji projektowej.
01.10.2007 r. firma „INTROL” przystąpiła do opracowania i uzgadniania rozwiązań projektowych i proponowanych do
zastosowania urządzeń i materiałów.

Rok 2007 w Ŝyciu projektu to czas wytęŜonej pracy, który umoŜliwił przejście z fazy projektowej do fazy
wykonawczej, rozpoczęły się intensywne prace w terenie.

DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
DOTYCZĄCA
OCENY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU NA ŚRODOWISKO





23 listopada 2007 r. Komisja Europejska potwierdziła wypełnienie warunku szczególnego określonego w art.10(1)
Decyzji KE C(2004) dotyczącego przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu.
Spełnienie przedmiotowego warunku umoŜliwia otrzymanie dotacji unijnych i zatwierdzenie dokumentacji projektowej
i uzyskiwanie pozwoleń na budowę poszczególnych kontraktów.
Zawarcie kontraktów na ogólną wartość powyŜej 20 % wartości całego projektu oraz zatwierdzenie decyzji
środowiskowej umoŜliwiło otrzymanie zaliczki w wysokości 20 % wartości projektu.

