
TOMASZÓW MAZOWIECKI



ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. 
zakończył największą w regionie inwestycje            
   o charakterze środowiskowym, związaną             
   z gospodarką wodnościekową. Projekt                  
pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków                   
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa 
Mazowieckiego” realizowany był w latach 
2011 – 2016r.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 208 
mln zł, z czego Spółka otrzymała dofinansowanie 
z Funduszu Spójności  POIiŚ na poziomie ok. 101 
mln zł. Projekt objął swym zakresem budowę 
nowej kanalizacji  (ponad 108 km), modernizację 
istniejącej kanalizacji  (ok. 20 km), wymianę 
kolektora tłocznego, modernizację 
przepompowni na ul. Kępa oraz modernizację 
oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej 2/4  
z zastosowaniem innowacyjnych technologii
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Innowacyjność w parze z obniżeniem kosztów eksploatacji i podwyższeniem komfortu użytkowania.
 
Zmodernizowana oczyszczalnia jest jednym z najnowocześniejszych obiektów w kraju, a zastosowane urządzenia 
i technologie są na najwyższym światowym poziomie.
       Proces oczyszczania ścieków oparty jest na technologii osadu czynnego niskoobciążonego obejmującej 
zintegrowane usuwanie związków węgla, azotu i fosforu na drodze biologicznej z możliwością usuwania związków 
biogennych w niskich temperaturach i wspomaganiem chemicznym strącania fosforu przy użyciu koagulantu. 
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W sposób niezwykle widowiskowy                         
    i merytoryczny ZGWK uczestniczył w VIII 
Pikniku Organizacji Pozarządowych LOKALNI 
NIEBANALNI, pt. „WODNY ŚWIAT”, 31 sierpnia 
2016.

W sposób niezwykle widowiskowy                         
    i merytoryczny ZGWK uczestniczył w VIII 
Pikniku Organizacji Pozarządowych LOKALNI 
NIEBANALNI, pt. „WODNY ŚWIAT”, 31 sierpnia 
2016.

27 maja w ZSP 1 przy ul. Św. Antoniego 29 „II Mega Festyn Mechanika”. Głównym celem Festynu była integracja 
uczniów szkoły, rodziców, władz i mieszkańców a także pozyskanie środków na dofinansowanie celów edukacyjnych 
realizowanych przez placówkę. Udział w tym festynie był okazją do szerzenia edukacji ekologicznej, związanej                     
   z właściwą gospodarką wodną wśród młodzieży i jej rodziców.

„Przyłącz się!” – to hasło, pod którym Zakład 
Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie 
Mazowieckim     Sp. z o.o., 13 czerwca 2015 roku 
uczestniczył w  Festynie Rodzinnym „Zdrowo i Sportowo 
z Rodziną”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 
7 na Ludwikowie.
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Piknik Rodzinny po Strażacku odbył się w sobotę 10 września 2016 r. przy hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7. 
Wzięli w nim udział mieszkańcy dzielnicy Ludwików, całego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jak i zaproszeni goście 
honorowi w tym Prezydent RP Andrzej Duda. 

Pod koniec czerwca świętowaliśmy Dni 
Tomaszowa Mazowieckiego. Podobnie  
jak ubiegłego  roku, święto Miasta 
część swoich imprez miało na Placu 
Kościuszki, gdzie odbyły  się z tej okazji 
liczne koncerty i imprezy.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 od 
6 czerwca 2017 r. mogą już korzystać ze 
źródełek z filtrowaną wodą pitną. 
Powstały one dzięki współpracy 
placówki z Zakładem Gospodarki 
Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie 
Mazowieckim.
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Tomaszów Mazowiecki – inwestycja w trosce o środowisko

Polskie ustawodawstwo i unijne przepisy – w szczególności Dyrektywa 91/271/EWG oraz Krajowy Program 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) stały się motorem do realizacji w Polsce prawie stu inwestycji z zakresu 
modernizacji oczyszczalni ścieków.
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