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Co w rurach piszczy… 

 
Czyli słów kilka o modernizacji sieci wodociągowych                               

i kanalizacyjnych na terenach miast regionu 

 
 Chorzów i Świętochłowice 
 Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o. jest jednym z większych dystrybutorów wody na terenie Górnego Śląska. 

Przedsiębiorstwo eksploatuje około 257 km własnych sieci rozdzielczych oraz ok. 82 km 

przyłączy domowych. 

 Stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej ma bezpośrednie przełożenie na jakość 
wody, która dostarczana jest do naszych mieszkań, stąd też liczne zabiegi zmierzające do 

poprawy posiadanej infrastruktury wodociągowej. W ostatnich latach w miarę dostępnych 

środków finansowych przedsiębiorstwo prowadziło prace modernizacyjne istniejącej sieci, 

które obejmowały m.in. wymianę skorodowanych odcinków rur stalowych na rury z tworzyw 

sztucznych (PE), dopasowanie średnic rurociągów do faktycznych potrzeb klientów oraz 

stabilizację ciśnień w sieci na właściwym poziomie (instalacja aparatury kontrolno-

pomiarowej i automatyki). 

 Równolegle do prowadzonych na bieżąco prac modernizacyjnych tworzony był 

długofalowy program wymiany sieci wodociągowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

wytypowano do wymiany w pierwszej kolejności 32 km wodociągów na terenie Chorzowa i 

Świętochłowic. W przeważającej mierze środki na ten cel pochodzić będą z unijnego 

Funduszu Spójności, bowiem modernizacja sieci wodociągowej stanowi jeden z elementów 

szerszego projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie-

Świętochłowicach”, w ramach którego przewiduje się również modernizację ok.7 km sieci 

kanalizacyjnej, przykrycie koryta Rawy i otwartych kolektorów ściekowych, odprowadzenie 

ścieków z dzielnicy Chropaczów oraz modernizację oczyszczalni Klimzowiec. W dłuższej 

perspektywie planowana jest wymiana ponad 100 km sieci wodociągowej. 

 Docelowo przeprowadzone na terenie Chorzowa i Świętochłowic modernizacje mają 
poprawić jakość wody pitnej, zmniejszyć straty wody w przedsiębiorstwie (które wpływają na 

cenę wody dla mieszkańców), ograniczyć ilość awarii oraz zminimalizować koszty 

utrzymania sieci.  

 Szacunkowy koszt inwestycji w zakresie modernizacji sieci wodociągowej wyniesie                 

ok. 5 mln euro. Wielkość wsparcia finansowego ze środków unijnych wyniesie 70%. 

Planowane rozpoczęcie realizacji wymiany sieci wodociągowej - I kwartał 2006 roku. 
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Ulice wytypowane do wymiany wodociągów 
Wymiana wodociągów w ramach Projektu będzie prowadzona na następujących ulicach, bądź 
ich częściach: 

Chorzów: 
Strzelców Bytomskich, Limanowskiego, Wysockiego, Długa, Dębowa, Górnicza, Klonowa, 

Kasztanowa, Jesionowa, Jodłowa, Lipowa, Grabowa, Olchowa, Szabatowskiego, Beskidzka, 

Armii Krajowej, 3-go Maja, Truchana, Mielęckiego, Ratuszowa, Waryńskiego, Stwosza, 

Zamenhoffa, Wyspiańskiego, Krzyżowa, Kalidego, Mickiewicza, Pudlarska, Jubileuszowa; 

Osiedle Krakusa; Osiedle przy ul. Młodzieżowej. 

Świętochłowice:  
Osiedle Na Wzgórzu; ulice: M. Polki, Świerczewskiego, Katowicka 69 – 75a, Dworcowa, 

Łagiewnicka, Śląska – Wojska Polskiego, Kubiny. 


