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Informacja prasowa MPWIK w m.st. Warszawie S.A. z dnia 5 grudnia 2013 r. 

w sprawie Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”  
 

 
Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” stanowi 
kontynuację zamierzeń inwestycyjnych Spółki w zakresie uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej aglomeracji warszawskiej, które są realizowane od 2004 r. 
 
Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie z 30 grudnia 2009 r. 
POIS.01.01.00-00-204/09, w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 
 
Mając na uwadze podjęte działania, związane z restrukturyzacją poprzedniej Fazy Projektu, 
koniecznym było uzupełnienie zakresu rzeczowego Fazy IV o nowe zadania inwestycyjne i  
ponowne przeprowadzenie oceny Projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
dotyczącymi realizacji projektów w ramach POIiŚ. 
 
W związku z tym Spółka opracowała Wniosek o dofinansowanie Projektu, który w roku 2013 
został poddany ocenie przez wszystkie instytucje zaangażowane w realizację projektów 
Fundusz Spójności, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej – Ekspertów Inicjatywy 
JASPERS. 
 
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej I i II stopnia Wniosek uzyskał 
wymaganą liczbę punktów oraz spełnił kryteria formalne i merytoryczne, w związku z czym 
może być skierowany do dalszego procedowania, w celu przekazania do Komisji 
Europejskiej. 
 
Zakres rzeczowy Fazy IV  
Obecny zakres rzeczowy Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w 
Warszawie – Faza IV” obejmuje inwestycje na terenie aglomeracji warszawskiej i 
pruszkowskiej - łącznie 72 zadania, w tym: 

• 40 zadań na roboty budowlano-montażowe, 
• 31 zadań na usługi inżyniera kontraktu, promocji i pomocy technicznej, 
• 1 zadanie związane z zakupem pojazdów specjalistycznych. 

Realizacja Projektu przewiduje: 
• Budowę instalacji termicznej utylizacji osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków 

„Czajka” oraz rozbudowę i modernizację zakładu w zakresie niektórych obiektów 
pomocniczych, 

• Wybudowanie ok. 62 km sieci kanalizacyjnej, m.in. na terenie stołecznych dzielnic: 
Wawer, Bielany, Rembertów, Bemowo, 

• Zmodernizowane ok. 25 km sieci kanalizacji sanitarnej,  
• Wybudowanie ponad 4 km sieci wodociągowej, 
• Modernizację oczyszczalni ścieków w Pruszkowie i oczyszczalni ścieków „Południe”, 
• Modernizację technologii uzdatniania wody w Zakładzie Centralnym – SUW „Praga” 

oraz SUW „Filtry” (II etap), 
• Zakupienie specjalistycznego sprzętu do diagnostyki i naprawy sieci kanalizacji 

sanitarnej, w liczbie 11 szt. 
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W zakresie Fazy IV znajdują się także zadania usługowe, związane z realizacją powyższych 
inwestycji i przygotowaniem tego etapu Projektu. 
 
W wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych, wchodzących w zakres rzeczowy Projektu, 
liczba mieszkańców przyłączonych do sieci wyniesie odpowiednio: 
2 856 osób dla sieci wodociągowej  oraz 10 396 osób dla sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na 
osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią wodociągową i kanalizacyjną 98% powierzchni miasta  
do końca 2015 roku.  
 
Efektem inwestycji wykonanych w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie 
ścieków w Warszawie – Faza IV” jest zapewnienie długookresowego sposobu 
zagospodarowania osadów ściekowych, znaczne zwiększenie efektywności funkcjonowania 
części sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie aglomeracji warszawskiej i 
pruszkowskiej, poprawa jakości dostarczanej wody oraz optymalizacja procesów 
technologicznych. 
 
Koszt całkowity Fazy IV wynosi 1 483 895 378,46 zł netto, w tym: 
 
• koszty kwalifikowane 1 423 003 469,38 zł , 
• kwota dofinansowana z Funduszu Spójności 884 304 160,99 zł. 
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