
Dzięki środkom pochodzącym z   funduszy Unii Eu-
ropejskiej, Żyrardów może się stale rozwijać i  stać 
się nowoczesnym miejscem do wygodnego życia. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrar-
dów” Sp. z o.o. w 2010 roku podpisało umowę z Na-
rodowym Funduszem Ochrony  Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej o  dofinansowanie Projektu pn. 
„Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów 
– Etap II”. Wartość Projektu to kwota ponad 71 mln 
zł, w  tym wartość dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej z  Programu  Operacyjnego Infrastruk-
tura i  Środowisko to kwota ponad 35 mln zł.

Otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  pozwoliło 
Spółce w  bardzo krótkim okresie czasu – 5 lat (2010-2015) zrealizo-
wać 30 zadań na łączną kwotę w wysokości ponad 71 mln zł oraz uzy-
skać efekt w  postaci 13 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2,2 km sieci 
wodociągowej.

Dzięki pozyskanym oszczędnościom w  lutym br. Spółka uzyskała 
możliwość rozszerzenia Projektu o  kolejne zadania infrastruktural-
ne, tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  ulicach: Warszawskiej  
i  Werbickiego w  Żyrardowie, budowa kolektora sanitarnego w  uli-
cach: Łąkowej, Glebowej i  Nietrzebki w  Żyrardowie, budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w  ulicach: Cehaka, Ossowskiego i  Środkowej  
w   Żyrardowie, budowa i  przebudowa infrastruktury drogowej na te-
renie Oczyszczalni Ścieków w   Żyrardowie, budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w  ulicach: Krótkiej, M. Konopnickiej, J. Mireckiego i  S.  Jo-
dłowskiego  w Żyrardowie. W  efekcie działań Spółki 2 418 osób skorzy-
sta z  możliwości podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
40 osób z dostępu do wody pitnej o  bardzo dobrej jakości.

Z korzyścią dla środowiska i  mieszkańców

Realizowany Projekt pozwoli na dostosowanie się do standardów Unii 
Europejskiej w   zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Żyrardów bę-
dzie więc dorównywał innym europejskim miastom, które już od dawna 
oferują swoim mieszkańcom korzystne warunki w zakresie dostarcza-
nia wody oraz odbioru nieczystości. – Choć ze względu na obowiązu-

jące prawo realizacja Projektu stała się koniecznością, najważniejszy 
jest dla nas komfort życia mieszkańców miasta Żyrardowa – mówi 
Ryszard Chudzik. – Realizując zamierzone w Projekcie działania, może-
my zapewnić warunki życia, jakie panują w większości nowoczesnych, 
europejskich krajów. Dostęp do bieżącej wody najwyższej jakości oraz 
możliwość  ekologicznego i   bezproblemowego odprowadzania ście-
ków to w XXI wieku podstawa życia w mieście. W wyniku rozbudowy 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej możemy również wpłynąć na po-
prawę stanu środowiska naturalnego w  mieście Żyrardów. Zwiększona 
liczba gospodarstw korzystających z kanalizacji miejskiej to likwidacja 
lokalnych przydomowych szamb. Zbiorniki te są nie tylko stosunkowo 
drogie w utrzymaniu, ale także sprawiają wiele problemów z  ich eks-
ploatacją. Jednak przede wszystkim stanowią zagrożenie dla zdrowia 
ludzi oraz środowiska naturalnego, ponieważ gromadzą wiele toksycz-
nych substancji. Te przedostają się z  nieszczelnych zbiorników do gleby 
i  wód gruntowych, zanieczyszczając je. 

Trwają ostatnie prace

Większość zadań wchodzących w skład realizowanego Projektu została już 
zakończona. Obecnie na terenie Żyrardowa prowadzone są prace związane z  
budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krótkiej, M. Konopnickiej,  J. Mi-
reckiego i S. Jodłowskiego, gdzie powstaje nowy odcinek o długości ponad 0,5 
km. Prowadzone są prace w ul. Limanowskiego w której wybudowano część 
kolektora sanitarnego „R”.  Planowany termin zakończenia realizacji kanaliza-
cji sanitarnej w ww. ulicach oraz kolektora sanitarnego „R” to 30.09.2015 r. 
Mieszkańcy ul. Warszawskiej i ul. Werbickiego korzystają już z nowowybudo-
wanej sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast mieszkańców ulicy Cehaka w Ży-
rardowie zapraszamy do podjęcia działań w celu podłączenia się do wybudo-
wanej sieci kanalizacji w ich ulicy. Na chwilę obecną prowadzone są również 
prace na terenie Oczyszczalni Ścieków w  Żyrardowie, gdzie modernizowana 
jest stara  i  budowana nowa infrastruktura drogowa, której stan techniczny 
wymagał podjęcia pilnych działań. Dla usprawnienia obsługi mieszkańców 
naszego miasta Spółka planuje zakup specjalistycznego sprzętu, a dla wzmoc-
nienia bezpieczeństwa pracy Oczyszczalni Ścieków zakup agregatu prądo-
twórczego. 

Realizacja Projektu, mimo zwiększenia jego zakresu, przebiega terminowo. 
Działania PGK „Żyrardów” Sp. z  o.o. zakończą się więc w  zaplanowanym 

czasie, czyli z  końcem 2015 roku. Przy realizacji tak dużego przedsięwzięcia 
występują utrudnienia w  ruchu drogowym i pieszym, za które Spółka prze-
prasza mieszkanki i mieszkańców naszego miasta.

Początek zmian

Koniec Projektu realizowanego przez PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. to początek 
zmian. Dzięki realizacji działań, możliwych dzięki wsparciu z  Unii Europej-
skiej, mieszkańcy miasta Żyrardowa będą mogli korzystać z nowoczesnego 
systemu kanalizacji miejskiej. Choć inwestycje wchodzące w skład Projektu 
nie będą widoczne gołym okiem, ponieważ sieć kanalizacyjna ukryta jest 
pod ziemią, a modernizowane obiekty znajdują się na terenie oczyszczalni, 
mają duży wpływ na komfort życia w Żyrardowie. Dostęp do czystej wody, 
zdatnej do picia prosto z kranu, ekologiczny sposób odprowadzania ścieków 
oraz bardziej efektywna praca oczyszczalni pozwolą mieszkańcom wygodnie 
żyć w czystym środowisku. Oczyszczalnia ścieków będzie natomiast mogła 
obsłużyć nowo podłączonych mieszkańców przy zachowaniu wymaganych 
przez polskie i  unijne prawo parametrów ścieków oczyszczonych. Nastąpi 
to dzięki nowoczesnym urządzeniom, które znalazły się tam dzięki realizacji 
Projektu. 

Wszystkie zadania wynikające z Projektu wypełniamy z największą staran-
nością, aby dać naszym mieszkankom i  mieszkańcom możliwość czerpania 
korzyści z nowych udogodnień. Dlatego też Spółka  gorąco zachęca do przy-
łączania się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.  

Wszelkich informacji o możliwościach wynikających z realizacji Projektu 
można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie lub pod            
nr telefonów 46 855 40 41 lub 46 855 40 42.

Modernizacja i rozbudowa miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Żyrardowie 
dobiega końca. Poprawi się komfort życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego.

„Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to bardzo liczne inwestycje infrastrukturalne prowadzone z dbałością o środowisko naturalne, zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka w Żyrardowie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mireckiego w Żyrardowie

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie oczyszczalni ścieków 
w Żyrardowie

Oczyszczalnia ścieków w Żyrardowie


