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Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą
w Sieradzu przy ul. Górka Kłocka 14 powstała z dniem 01 lipca 1997 roku
w wyniku

przekształcenia

z mocy

prawa

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji. Historia jednobranżowego przedsiębiorstwa sięga
roku 1985, kiedy to Decyzją Wojewody Sieradzkiego powstało Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Wodociągów I kanalizacji w Sieradzu, które skupiło w swej
strukturze zakłady wodociągowo-kanalizacyjne z miast: Sieradza, Błaszek, Warty,
Zduńskiej Woli, Łasku i Szadku, a następnie Złoczewa i Poddębic. Po odrodzeniu
samorządów, przedsiębiorstwo zostało podzielone na 8 niezależnych miejskich
jednostek.
MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu jest jednostką powołaną w celu wykonywania
zadań własnych Gminy Miasta Sieradz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Od 1998 r. wykonuje usługi na rzecz 55 tys. mieszkańców sieradzkiej aglomeracji
obejmującej Miasto Sieradz i okoliczne tereny wiejskie Gminy Sieradz. Obszar
działalności Spółki przecina rzeka Warta dzieląc go na część lewobrzeżną
i prawobrzeżną. Siedziba Spółki zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie
największej Stacji Uzdatniania Wody w Sieradzu, natomiast Oczyszczalnia
Ścieków - na terenie Gminy w miejscowości Dzigorzew. Na obszarze swej

działalności

jest

jedynym

operatorem

urządzeń

wodociągowych

i kanalizacyjnych. Obecnie zatrudnia 130 pracowników.
W eksploatacji jest 9 studni głębinowych i 4 stacje uzdatniania wody, około 232
km sieci wodociągowej i około 271 km sieci sanitarnej. Źródłem wody jest woda
podziemna z pokładów górnej kredy ujmowana z w/w studni głębinowych.
Spółka świadczy usługi w ramach działalności podstawowej, pomocniczej i innej.
Działalność podstawowa obejmuje wykonanie zadań w zakresie produkcji
i dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Realizacja tych zadań
wymaga zachowania sprawności kolejnych faz procesów technologicznych, dla
których muszą być spełniane wymagania

techniczne i technologiczne.

Systematyczne dbanie o zachowanie właściwego stanu technicznego
infrastruktury sanitarnej jest podstawą dla uzyskania wymaganej jakości usług
świadczonych przez Spółkę. Podejmowane przez Zarząd działania w tym zakresie
uwzględniają również fakt, że koszty zaniedbań mogą być znacznie wyższe od
ponoszonych na bieżąco, a budowa nowych wymaga bardzo wysokich nakładów
inwestycyjnych. W ramach działalności pomocniczej laboratoria, transport oraz
warsztaty mechaniczne wykonują usługi na rzecz działalności podstawowej.
W ramach innych usług komórki działalności podstawowej i pomocniczej
wykonują usługi na zlecenia zewnętrzne osób fizycznych i prawnych. Zakres usług
innych ulega zmianom – rozszerzeniu zarówno pod względem asortymentowym
jak i terytorialnego zasięgu. Obecnie polegają one na: projektowaniu i budowie
sieci i przyłączy wod-kan, czyszczeniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
przeglądzie sieci specjalistycznym sprzętem audio-wizualnym, badaniu lustra
wody, badaniu jakości wody i ścieków, usuwaniu awarii przyłączy i sieci itp.
Zarząd Spółki realizuje cele ukierunkowane na ciągłe doskonalenie swoistego
pomostu – łącznika człowieka z naturą, poprzez dążenie do świadczenia usług
najwyższej jakości, zwiększenia ich dostępności w sposób jak najmniej uciążliwy

dla środowiska. Misja Spółki: „Najważniejszym punktem odniesienia jest KLIENT
– odbiorca usług i dostawca ścieków. To dla NIEGO i dzięki NIEMU Spółka
istnieje.”

Wszelkie

poczynania

Zarządu

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu podejmowane są ze
świadomością, że wody zarówno te podziemne jak i powierzchniowe z całym
bogactwem fauny i flory stanowią wartości, którym należy się szczególna
dbałość, gdyż ich zasoby są coraz bardziej ograniczone. To depozyt, który należy
zachować dla przyszłych pokoleń.

Najważniejsze zrealizowane inwestycje i wdrożone nowe technologie:
- Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności Komisji Europejskiej – budowa
160 km kanalizacji sanitarnej wraz

z pompowniami, 4,5 km kanalizacji

deszczowej i 2 podczyszczalni wód deszczowych, modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Sieradzu,
- zastosowanie filtrów Dyna Disc na Oczyszczalni Ścieków – III stopień
oczyszczania ścieków,
- zastosowanie filtrów piaskowych DynaSand do oczyszczania wody podziemnej,
- zastosowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej,
- zastosowanie pompy ciepła, wykorzystującej jako dolne źródło energii ciepło ze
ścieków oczyszczonych, do ogrzewania obiektów i pomieszczeń na oczyszczalni
ścieków,
- wyposażenie brygad w specjalistyczne samochody do udrażniania i czyszczenia
kanalizacji oraz do wykonywania ekspertyz technicznych sieci.

Dalszy rozwój spółki zależy od założeń inwestycyjnych Gminy Miasta Sieradza
oraz Gminy Sieradz w zakresie rozbudowy infrastruktury komunalnej,
posiadanych środków własnych, a także rozwoju przemysłu, innych form

działalności gospodarczej oraz budownictwa mieszkalnego na rzecz, których
spółka mogłaby świadczyć usługi.

