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Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie

 aglomeracji Chybie
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Zestawienie odpadów, których nie wolno wrzucać oraz wlewać do urządzeń 
sanitarnych celem uniknięcia zatorów i awarii, reguluje art. 9 Ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
z dnia 7 czerwca 2001 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)
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O projekcie: 

Gmina Chybie realizuje projekt pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla 
aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

Cel projektu: poprawa stanu środowiska i osiągnięcie poziomu 
skanalizowania aglomeracji Chybie zgodnie z wymogami Dyrektywy 
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
dostosowanie gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków do 
wymagań prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej.

Główne wdrażane działania:

Zadanie 1 - Rozbudowa układu gospodarki osadowej oczyszczalni 
ścieków Mnich 

Doposażenie oczyszczalni w nowoczesne obiekty i urządzenia zapewniające 
poprawę właściwości energetycznych osadów ściekowych, umożliwiających  
ich wtórne wykorzystanie, np. skierowanie do instalacji produkcji biogazu.

Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chybie – 
etap II zad.4 i etap III

Główne zadanie projektu, obejmujące budowę blisko 46 800 m nowej sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z 13 szt. pompowni sieciowych i 214 szt. 
pompowni przydomowych. 

Zadanie 3 - Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków 
Mnich

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania procesów 
technologicznych prowadzonych na oczyszczalni, co pozwoli na osiągnięcie 
oszczędności w zakupie energii elektrycznej, równocześnie przyczyniając się 
do ograniczenia emisji CO2.

Zadanie 4 - Zakup specjalistycznego samochodu do udrażniania
i czyszczenia kanalizacji sanitarnej. 

Nabycie specjalistycznego pojazdu typu WUKO przeznaczonego do 
prawidłowej eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
jak i sieci kanalizacji już  istniejącej.

Zadanie 5 – Zakup specjalistycznego pojazdu do transportu osadów 
ściekowych 

W  związku z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków
w Mnichu zostanie zakupiony pojazd specjalistyczny celem  transportu 
osadów ściekowych do instalacji produkcji biogazu.

Najważniejsze terminy realizacji: 

 • roboty budowalno-montażowe - planowane zakończenie w II kw. 2021r.

 • przyłączenia mieszkańców - I kw. 2020 - IV kw. 2022

Co osiągamy: 

 • zapewnienie możliwości przyłączenia dla min. 2979 nowych 
       użytkowników

    • zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków komunalnych w zakresie 
       zagospodarowania osadów ściekowych

    • wskaźnik skanalizowania aglomeracji Chybie na poziomie 89,0%

    • poprawę jakości środowiska naturalnego a w efekcie, polepszenie 
       komfortu życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców gminy.

Wartość całkowita projektu: 59 815 010,16 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 31 250 560,25 zł 

Kwota wsparcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 15 931 658,00 zł

Beneficjent: Gmina Chybie 

www.kanalizacja.chybie.pl, www.chybie.pl
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