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Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na interpelację z dnia 26 września br. w sprawie rozbudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w Zgierzu, uprzejmie przekazuje odpowiedź Spółki ..Wodociągi 

i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie. 
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W nawiązaniu do interpelacji pana radnego Łukasza Wróblewskiego, doręczonej nam w 
dniu 30.09.2019 r.. a dotyczącej rozbudów)' sieci kanalizacji sanitarnej w Zgierzu, pragniemy 
poinformować, że przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. realizuje 
budowę sieci kanalizacyjnej nie tylko w miejscach, gdzie odbiór ścieków odbywa się 
grawitacyjnie. Aktualnie na terenie obsługiwanym przez przedsiębiorstwo zlokalizowanych jest 
19 budowli (przepompownie, tłocznie), których zadaniem jest przetransportowanie ścieków 
z terenów niepozwaląjących na grawitacyjne odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków. 
Przedsiębiorstwo posiada wiedzę dotyczącą ulic w których brak jest kanalizacji sanitarnej. 

Koszt}' wybudowania przepompowni obsługującej ok. 20 gospodarstw domowych 
uzależniona jest od wielu czynników (np. długość rurociągu tłocznego, wysokość podnoszenia, 
warunki zasilania w energię elektryczną). Uśredniony koszt budowy takiej przepompowni 
szacowany jest na wartość 160 000,00 zł. Oprócz kosztów budowy przedsiębiorstwo szacuje 
jeszcze koszty późniejszej eksploatacji takich budowli. Dlatego też w pierwszej kolejności 
budowane są sieci kanalizacyjne odprowadzające ścieki grawitacyjnie, a w terenie gdzie odbiór 
ścieków nie może być realizowany w ten sposób, wykonywane są koncepcje odprowadzania 
ścieków poprzez ich przepompowywanie dla większego obszaru. Przykładem może być 
wspomniana przez p. radnego Ł. Wróblewskiego ulica Walecznych, gdzie realizacja budowli 
przepompowującej ścieki dla kilku posesji wiąże się z kosztami, które nigdy się nie zwrócą. 
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Dlatego też odbiór ścieków ze wspomnianej ulicy rozważany jest w powiązaniu z inwestycją 

przy realizacji której możliwy będzie także odbiór ścieków z optymalnego obszaru (m.in. ul. 

Młodzieżowa, ul. Bł. Królowej Jadwigi, ul. Sucha, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Skwarna, ul. 

Urocza, ul. Modrzewiowa, ul. Grabowa, ul. Poziomkowa, ul. Grzybowa, ul. Dębowa, ul. 

Brzozowa, ul. Jodłowa, ul. Słoneczna, ul. Twarda). Są to tereny na których w niedalekiej 

przyszłości powstaną nowe działki pod budownictwo mieszkaniowe. Takie planowe działanie 

pozwala rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z całego obszaru za 

pomocą minimalnej ilości urządzeń przepompowujących ścieki, a nie budowy przepompowni w 

każdej ulicy. 

Odnośnie pytania dotyczącego nieskanalizowania ulicy na całej jej długości prosimy 

o podanie przedziału czasowego, którym zainteresowany jest p. radny Łukasz Wróblewski, 

bowiem przedsiębiorstwo każdego roku realizuje inwestycje związane z rozbudową sieci 

kanalizacji sanitarnej. Inwestycje te realizowane są w połączeniu z wnioskami zarówno 

mieszkańców jak i Urzędu Miasta Zgierza w terenach powstającej zabudowy mieszkaniowej i 

przemysłowej oraz obszarach już zabudowanych na których prowadzona jest przebudowa dróg 

(np. ul. Bazylijska. ul. Konstantynowska, ul. J . Śniechowskiego, ul. Piątkowska). W okresie 

ostatnich 6 lat nie zaistniała sytuacja, która powodowałaby niemożliwość zaprojektowania 

kanalizacji sanitarnej na całej długości ulicy, a powodem byłaby konieczność budowy np. 

przepompowni ścieków. 

W latach wcześniejszych braku wykonania projektu na całej długości ulicy sieci 

kanalizacji sanitarnej były nie tylko warunki terenowe związane z koniecznością wykonania 

budowli przepompowującej ścieki, ale brak miejsca w pasie drogowym na umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej lub nieuregulowane prawa własnościowe. 

Kosztorysowanie wstępnych projektów' rozbudów)' kanalizacji wykonywane były przez 

biura projektowe wykonujące dany projekt. Decyzje o wielkości realizacji danego zadania 

podejmowana była na podstawie posiadanych środków finansowych oraz kalkulacji finansowej 

nakładów i eksploatacji danego zadania. Po analizie poszukiwano innych rozwiązań 

pozwalających na optymalizację nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 
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