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Na przełomie czerwca i lipca br. w Żyrardowie rozpoczęły się dwie kolejne inwestycje wodno – ściekowe wchodzące 
w skład projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, które realizowane są przez Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Obecnie prace przebiegają na dwóch uli-
cach Żyrardowa. Ich mieszkańcy i użytkow-
nicy przez najbliższe miesiące muszą się 
liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym. 
PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. prosi o cierpli-
wość i wyrozumiałość zapewniając, że po 
zakończeniu prac tymczasowe niedogod-
ności zrekompensuje odczuwalna korzyść 
z podłączenia do kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej.

28 czerwca rozpoczęła się budowa 
sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej. 
Inwestycja, której wykonawcą zostało 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
„INSTALEKS” Sławomir Konarski, reali-
zowana jest w ramach zadania 4 projektu 
„Gospodarka wodno – ściekowa w mieście 
Żyrardów – Etap II”. Prace prowadzone są 
na odcinku od Ruukki Polska, ul. Jaktorow-
ską przez tereny dawnego „Żyratexu” do ul. 
Kanałowej. Do końca maja przyszłego roku 
powstanie sieć wodociągowa o długości 1 
km, która polepszy funkcjonowanie syste-
mu wodociągowego w południowej części 
miasta. Realizacja w/w zadania przyczyni 
się do wzrostu niezawodności zaopatrze-
nia mieszkańców w wodę pitną wysokiej 
jakości.

Tydzień później (4.07.2011r.) rozpo-
częła się budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. 11-go Listopada. Wykonująca prace 
firma Usługi Sprzętowe – Roboty Ziemne 
i Instalatorstwo wodno – kanalizacyjne Jan 
Radgowski ma za zadanie budowę kanali-
zacji sanitarnej w południowo – zachodniej 
części miasta wraz z odejściami w pasie 
drogowym. Budowana kanalizacja ma cha-
rakter grawitacyjny i zostanie podłączona 
do istniejących kolektorów; łącznie jej dłu-
gość wyniesie 775 mb, a planowany termin 
ukończenia prac to 30.11.2011r. Inwestycja 
poprawi komfort bytowania mieszkańców 
a także zwiększy atrakcyjność inwestycyjną 
terenu.

Dynamiczny rozwój infrastruktury tech-
nicznej w Żyrardowie wpisuje się w program 
podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Pol-
ski i jej regionów poprzez rozwój infrastruk-
tury technicznej przy równoczesnej ochronie 
i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zacho-
waniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu 
spójności terytorialnej. Realizacja projektu 
„Gospodarka wodno – ściekowa w mieście 
Żyrardów – Etap II” możliwa jest dzięki 

pozyskaniu przez PGK „Żyrardów” ponad 
40 mln złotych (całkowita wartość projektu to 
ponad 66 mln złotych) dofinansowania w ra-
mach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie trzeciego naboru wniosków. 
Środki  na dofinansowanie pochodzą z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko – Działanie 1.1.

Projekt zakłada wybudowanie sieci ka-
nalizacji sanitarnej o długości 11,2 km, wy-
budowanie sieci wodociągowej o długości 
2,2 km, modernizację oczyszczalni ścieków 
oraz modernizację ujęcia wody „SOKULE” 
i stacji uzdatniania wody. Ważnym elementem 
wchodzącym w skład Projektu jest budowa 
suszarni osadów, której zrealizowanie roz-
wiąże problem osadów ściekowych na terenie 
Miasta Żyrardowa.

PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. od lat działa na 
rzecz mieszkańców Żyrardowa i okolic. Spół-
ka  posiada duże doświadczenie w realizacji 
inwestycji. W latach 2006-2010 wykonany 
został projekt pn.: „Gospodarka wodno-ście-
kowa w Żyrardowie i Jaktorowie” o wartości 
23 306 000 euro. Obecnie projekt wpisuje się 
w „Strategię rozwoju miasta Żyrardowa”. 
Jej najważniejsze założenia zaprezentował 
Prezydent Miasta Żyrardowa Andrzej Wilk, 
który podczas konferencji inaugurującej w/
w projekt podkreślał, że uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej da miastu 
dodatkowy impuls do rozwoju. 

- Z przeprowadzonych przez nas ankiet 
wynika, że mieszkańcy widzą miasto jako 
miejsce, które będzie znaczącym ośrodkiem 
na Mazowszu – mówił prezydent Andrzej 
Wilk. – Aby urealnić tę interesującą wizję, 
potrzebne są inwestycje, kompleksowo 
wpisujące się w rozwój. Na tym etapie naj-
ważniejsze jest uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej i od kilku lat takie zadanie 
realizujemy.

Uczestnikom konferencji zaprezentowano 
planowane rezultaty przedsięwzięcia (umoż-
liwienie około 2265 osobom korzystanie 
z kanalizacji sanitarnej oraz około 40 osobom 
z sieci wodociągowej).

Rozpoczęte przed trzema tygodniami in-
westycje zakończone zostaną w listopadzie 
bieżącego i maju przyszłego roku. Cały pro-
jekt „Gospodarka wodno – ściekowa w mie-
ście Żyrardów – Etap II” realizowany będzie 
do roku 2015.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada rozpoczęła się na początku lipca br. Do 
końca listopada 2011 roku powstanie tu kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości 775 mb, 
co poprawi komfort bytowania mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną terenu.

Główne cele projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów
- Etap II” to: 

• Ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczonymi ściekami.
• Wzrost poziomu skanalizowania Miasta Żyrardowa w obszarze aglomeracji Żyrardów.
• Ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji.
• Zwiększenie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców Żyrardowa w wodę pitną dobrej jakości. 
• Podniesienie standardu życia mieszkańców.
• Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych projektem.

Całkowita wartość projektu wynosi 66 717 200,00 PLN
Wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi

40 002 965,94 PLN
Udział własny 26 714 234,06 PLN

a r t y k U ł  s p o n s o r o W a n y


