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Systematycznie zaostrzane przepisy z za-
kresu ochrony �rodowiska wymuszaj¹ na sa-
morz¹dach nieustanne unowocze�nianie go-
spodarki �ciekowej, za jeden z g³ównych ce-
lów wskazuj¹c osi¹gniêcie równowagi miêdzy
ilo�ci¹ wody dostarczanej do gospodarstw do-
mowych, a ilo�ci¹ wody odbieranej z nich w
formie �cieków. Wynika to z faktu, ¿e jedyn¹
bezpieczn¹ dla �rodowiska formu³¹ odprowa-
dzania �cieków jest w³a�nie nowoczesna sieæ
kanalizacyjna prowadz¹ca bezpo�rednio do
oczyszczalni. Nie przydomowe szambo - cza-
sami nie do koñca szczelne, czasami niezbyt
profesjonalnie wykonane - ale w³a�nie zbior-
cza sieæ kanalizacyjna, umo¿liwiaj¹ca w szyb-
ki i bezpieczny dla �rodowiska sposób ode-
branie wprost z gospodarstwa domowego wy-
twarzanych w nim p³ynnych nieczysto�ci.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat, korzysta-
j¹c ze �rodków pomocowych Unii Europej-
skiej, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunal-
nej �¯yrardów� Spó³ka z o.o., przeprowadzi-
³o kompleksow¹ modernizacjê miejskiego sys-
temu gospodarki wodno-�ciekowej. Za spraw¹
zrealizowanych inwestycji, przy stosunkowo
ma³ym nak³adzie �rodków w³asnych, w od-
czuwalny sposób podnios³a siê nie tylko efek-
tywno�æ pracy infrastruktury wodno-kanali-
zacyjnej ̄ yrardowa, ale te¿ znacz¹co powiêk-
szy³ obszar miasta objêty jej systemem.

�W chwili obecnej zmierzamy powoli ku
koñcowi realizacji drugiego projektu - �Gospo-
darka wodno��ciekowa w ¯yrardowie - Etap
II� przewidzianego na lata 2010-2015 - mówi
Zdzis³aw Wilk, Prezes PGK �¯yrardów�. �
W zakresie rozbudowy miejskiej sieci kanali-
zacyjnej projekt ten umo¿liwi³ budowê kana-
lizacji sanitarnej w ulicach 11 listopada, An-
dersa, Chopina (na odcinku od ul. Wyspiañ-
skiego do ul. Legionów Polskich), Wyspiañ-
skiego (od ul. Wierzbowej do ul. Okrzei),
¯abiej, Wierzbowej oraz Legionów Polskich
(na odcinku od ul. Mostowej do ul. Batorego).
Inwestycje te stworzy³y dogodne warunki do
odczuwalnego podniesienia standardu ¿ycia w
tej czê�ci miasta. Oczywi�cie pod warunkiem,
¿e w³a�ciciele obiektów usytuowanych przy
wspomnianych wcze�niej ulicach zechc¹ pod-

�Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko to bardzo liczne inwestycje infrastrukturalne
z dba³o�ci¹ o �rodowisko naturalne, zgodne z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju.�

Nowoczesne gospodarstwo domowe,
to gospodarstwo z dostêpem sieci kanalizacyjnej

Z punktu widzenia nas, mieszkañców, bie¿¹ca woda w kranie to jeden z podstawowych elementów wp³ywaj¹cych na jako�æ ¿ycia i komfort prowadzenia gospodarstwa domowego.
Przez d³ugie dziesiêciolecia to w³a�nie rozwój sieci wodoci¹gowej by³ jednym z podstawowych wyznaczników �nowoczesno�ci� danej gminy. Jednak wraz ze wzrostem �wiadomo�ci
spo³ecznej i coraz powszechniejszym d¹¿eniem do ¿ycia w zgodzie z natur¹, na pierwszy plan zaczê³a wysuwaæ siê jako�æ systemu gospodarki �ciekowej. Bo dla otaczaj¹cego
nas �rodowiska naturalnego du¿o wiêksze znaczenie ma to, w jaki sposób woda � ju¿ po przetworzeniu - opuszcza nasze gospodarstwa, ni¿ to czy trafia ona do naszych domów
z indywidualnej studni, czy wprost z miejskiego wodoci¹gu.

³¹czyæ swoje budynki do miejskiej sieci kanali-
zacyjnej. W ramach unijnego projektu mogli-
�my bowiem realizowaæ jedynie sieæ uliczn¹

wraz z tzw. odej�ciami w pasie drogowym.
Natomiast wykonanie przy³¹cza do budynku
le¿y ju¿ w gestii w³a�ciciela. Warto jednak za-
znaczyæ, ¿e w wielu przypadkach, na przy-
k³ad w ul. Wyspiañskiego czy ¯abiej, wypro-
wadzenia z sieci ulicznej do konkretnych pose-
sji zrealizowane zosta³y niemal do murów bu-
dynków, w³a�nie z my�l¹ o  maksymalnym
uproszczeniu procesu pod³¹czenia obiektu.

Jako spó³ka komunalna odpowiedzialna za
gospodarkê wodno-�ciekow¹ w mie�cie stwo-
rzyli�my mieszkañcom warunki dla poprawy
standardu ¿ycia, jednak sama decyzja o rezy-
gnacji z przydomowych szamb na rzecz przy-
³¹czenia siê do miejskiego systemu kanalizacyj-
nego nale¿y ju¿ do w³a�cicieli poszczególnych
nieruchomo�ci � podkre�la prezes. - Gor¹co
zachêcam do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ i
pe³nego wykorzystania potencja³u, jaki dziêki
eurofunduszom uda³o nam siê dla Pañstwa zbu-
dowaæ. Wszystkim zainteresowanym w³¹cze-
niem siê do miejskiego systemu kanalizacyjne-

go zapewniamy z naszej strony merytoryczne
wsparcie, zarówno je�li chodzi o kwestie tech-
niczne, jak i formalno-prawne zwi¹zane z reali-
zacj¹ takiego zadania.�

Poza dzielnic¹ �Podlas�, tak¿e pó³nocne re-
jony miasta maj¹ dzi� zupe³nie now¹ infrastruk-
turê kanalizacyjn¹, zrealizowan¹ z pomoc¹ �rod-
ków unijnych. Mowa o licz¹cym blisko 4 km
d³ugo�ci kolektorze sanitarnym �D�, biegn¹cym
od ul. £¹kowej, ulicami Skrowaczewskiego,
1 Maja - pocz¹wszy od granicy z Koz³owicami
Starymi w kierunku ul. Czystej, i dalej do miej-
skiej oczyszczalni �cieków. Wybudowano go jako
uzupe³nienie brakuj¹cego fragmentu kanalizacji
sanitarnej w tej czê�ci miasta, stwarzaj¹c tym
samym dogodne warunki dla pod³¹czenia do miej-
skiego systemu kanalizacji kolejnych obiektów
usytuowanych w tym w³a�nie rejonie.

Ju¿ niebawem szansê na w³¹czenie siê do
miejskiego systemu odprowadzania �cieków
uzyskaj¹ tak¿e mieszkañcy ul. Zio³owej, gdzie
trwaj¹ obecnie prace zwi¹zane z budow¹ sieci
kanalizacyjnej. Sieæ wodoci¹gowa zosta³a wy-
budowana w 2014r. Inwestycja ta, poza ofert¹
wygodniejszego ¿ycia dla mieszkañców, stwo-
rzy te¿ nowe mo¿liwo�ci zagospodarowania

terenów nad Zalewem ¯yrardowskim.
Jedn¹ z podstawowych przeszkód w
stworzeniu tam atrakcyjnego o�rodka re-
kreacyjnego by³ w³a�nie brak infrastruk-
tury w postaci sieci wodoci¹gowej i ka-
nalizacyjnej.

Aktualnie tocz¹ siê tak¿e prace zwi¹-
zane z budow¹ kolektora R w centrum
miasta. Zadanie obejmuje budowê kanali-
zacji sanitarnej wraz z odej�ciami w pa-
sach drogowych pocz¹wszy od ulicy
Mickiewicza w kierunku centrum miasta,
przez tereny pofabryczne, a¿ do oczysz-
czalni �cieków przy ul. Czystej. Jest to
w sumie odcinek o ³¹cznej d³ugo�ci ok.
3400 mb. �Realizacja kolektora R � mówi
prezes Zdzis³aw Wilk � pozwoli na li-
kwidacjê funkcjonuj¹cego obecnie tzw.
�kana³u roszarniczego�, który z racji swo-
jego wieku w wielu miejscach jest ju¿ nie-
szczelny. Nowy kolektor poprawi zatem
funkcjonowanie systemu kanalizacji sa-

nitarnej i ograniczy nap³yw do kanalizacji wód
infiltracyjnych i przypadkowych. Inwesty-
cja otworzy równie¿ drogê do zagospodaro-
wania przez Miasto przestrzeni publicznej na
terenie dawnych zak³adów lniarskich, a zara-
zem umo¿liwi pod³¹czenie do miejskiej sieci
wszystkich obiektów usytuowanych na ca³ej
trasie przebiegu kolektora.�

Spó³ka zadba³a o stworzenie dobrej jako�ci
systemu i przygotowanie niezbêdnej infra-
struktury. Natomiast decyzja o w³¹czeniu siê
do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, a tym
samym korzystaniu z jej zalet, nale¿y ju¿ do
w³a�cicieli poszczególnych nieruchomo�ci.

�My tworzymy ofertê wygodniejszego
¿ycia, decyzja czy j¹ przyj¹æ nale¿y zawsze
do mieszkañców� � podkre�la prezes Zdzis³aw
Wilk. - Serdecznie zapraszamy w³a�cicieli nie-
ruchomo�ci do bezpo�redniego kontaktu z nami
celem omówienia warunków przy³¹czenia do
nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Za-
chêcamy do rozwa¿enia takiego rozwi¹zania,
poniewa¿ likwidacja przydomowego szamba,
nie tylko podnosi komfort prowadzenia gospo-
darstwa domowego, ale te¿ przynosi znacz¹c¹
korzy�æ �rodowisku naturalnemu.

Korzystanie z miejskiej sieci kanalizacyjnej,
w odró¿nieniu od przydomowego szamba, jest
ca³kowicie bezobs³ugowe. Nie rodzi ¿adnych
trudno�ci, nie wymaga te¿ ¿adnych dodatkowych
nak³adów pracy. Co istotne zw³aszcza latem,
miejska sieæ kanalizacyjna nie produkuje nieprzy-
jemnych zapachów, a jej konstrukcja nie stwa-
rza te¿ niebezpieczeñstwa np. dla dzieci bawi¹-
cych siê na terenie posesji. Owszem, samo pod-
³¹czenie budynku wymaga okre�lonych nak³a-
dów finansowych, ale bior¹c pod uwagê wygo-
dê w prowadzeniu gospodarstwa domowego, jest
to jak najbardziej uzasadniona i procentuj¹ca na
przysz³o�æ inwestycja.�

Zapraszamy wszystkich mieszkañców
do skorzystania z mo¿liwo�ci pod³¹czenia
siê do wybudowanych w ramach Projektu
�Gospodarka wodno-�ciekowa w mie�cie
¯yrardów-Etap II� sieci wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych.

Ulica 11 Listopada w ̄ yrardowie po zrealizowaniu
sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Zio³owej w ¯yrardowie

Ulica Legionów Polskich w ̄ yrardowie
po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej


