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Cel projektu

Dostarczanie Odbiorcy w Elbl ągu wody 
pitnej w sposób niezawodny i o 
wymaganej przepisami jako ści 

Obni żenie strat wody w systemie do 
poziomu poni żej 15%

Główne dane

Okres realizacji: 2002 - 2010r

Koszt całkowity: 97,5 mln pln (54,2 mln FS)

Zasięg: cały system zaopatrzenia w wod ę 
miasta Elbl ąga



Elementy projektu

I. Modernizacja SUW Malborska (12% udziału  w kosztach)

II. Modernizacja zbiornika wyrówn. Częstochowska (4%)

III. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji technologicznej i 
rurociągu Szopy-Elbląg (8%)

IV. Czyszczenie sieci wodociągowej w Elblągu (13%)

V. Wymiana i budowa rurociągów oraz wymiana armatury 
w kluczowych węzłach sieci (10%) (część dodatkowo)

VI. Budowa magistrali wodociągowej z obiektami 
Modrzewina - Krasny Las – Próchnik (9%)

VII. Modernizacja SUW Królewiecka (37%)

VIII. Budowa telemetrycznego systemu monitorowania i 
zarządzania wodociągiem (6%)

IX. Modernizacja 10 pompowni sieciowych (1%) (dodatkowo)
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Teren rozwoju 
miasta      
„Modrzewina”

Schemat systemu wody pitnej w Elbl ągu
z elementami inwestycji FSelement IX – modernizacja 10 pompowni 

sieciowych

element VII – modernizacja SUW Królewiecka 
(6) ze zbiornikiem (7)

element II – modernizacja zbiornika 
Częstochowska

element III – zabezpieczenie antykorozyjne instalacji 
technologicznej i rurociągu Szopy-Elbląg

element IV – czyszczenie sieci i 
element V – wymiana, remonty sieci  

element VI – budowa magistrali wodociągowej z 
obiektami Modrzewina – Krasny Las - Próchnik

element I – modernizacja SUW Malborska

element VIII – budowa telemetrycznego systemu 
monitorowania i zarządzania wodociągiem (cały 
przedstawiony obszar)



Element I  (12%)
modernizacja SUW Malborska



Element I  (12%)
modernizacja SUW Malborska



Element I  (12%)
modernizacja SUW Malborska



Efekt:
poprawa jakości produkowanej wody

Poprawa jako ści wody SUW Malborska
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Efekt:
południowa i centralna część miasta 

otrzymująca wcześniej najgorszą wodę, 
korzysta teraz z najlepszej jakości

43% mieszka ńców 
czyli ponad 54 tys. 

ludzi



Element II  (4%)
modernizacja zbiornika wyrównawczego Częstochowska



Efekt:

powiększenie pojemności zbiornika 
z 3,5 do 5 tys. m3 i unowocześnienie 

wyposażenia, co przekłada się 
na większą pewność dostawy wody



Element III  (8%)
zabezpieczenie antykorozyjne instalacji 

technologicznej i rurociągu Szopy – Elbląg
cementowanie magistrali



Element III  (8%)
zabezpieczenie antykorozyjne instalacji 

technologicznej i rurociągu Szopy – Elbląg
wymiana instalacji i ochrona katodowa



Efekt:
pokrycie wykładziną cementową stalowych 

odcinków magistrali tranzytowej 
Szopy - Elbląg i wymiana instalacji 

technologicznej na ujęciu ze stali czarnej na 
nierdzewną skutkuje poprawą jakości wody 

dostarczanej do Elbląga oraz 
podwyższeniem trwałości rurociągów



Element IV  (13%)
czyszczenie sieci wodociągowej w Elblągu



Efekt:

dzięki usunięciu osadów ze 130 km 
rurociągów (50% całej sieci) i 4752 
przyłączy (79% ogólnej ich liczby) 

poprawiono jakość wody dostarczanej 
elblążanom oraz obniżono koszty jej 

tłoczenia dzięki obniżeniu oporów 
przepływu



Element V  (10%)
wymiana i budowa rurociągów oraz wymiana armatury w 

kluczowych węzłach sieci

Wymieniono sieci wodociągowe z przyłączami w ulicach: 
Mickiewicza, Pomorska, Żyrardowska, Okrzei-Robotnicza-

Piłsudskiego-Płk. Dąbka, Smolna, Metalowców, 
Słowackiego, Poznańska, Pawia, Katowicka, Browarna-
Lubraniecka, Szucha, Szczecińska, Gdyńska, Suwalska

(łączna długość z przyłączami 14,5km)

Wybudowano sieć wodociągową w ulicach: 
Druskiennicka, Tarnopolska, Nowogródzka, Pińska, 

Okrężna (łącznie 0,9 km) (dodatkowo)

Wymieniono armaturę w 65 ważnych węzłach 
wodociągowych na terenie miasta. Zamontowano m.in. 

105szt. nowych zasuw.



Element V (10%)
wymiana i budowa rurociągów oraz wymiana 

armatury w kluczowych węzłach sieci



Element V   (10%)
wymiana i budowa rurociągów oraz wymiana 

armatury w kluczowych węzłach sieci



Efekt:

obniżenie awaryjności i oporności    
hydraulicznej sieci

poprawa zarządzania siecią

poprawa jakości wody u Odbiorcy



Element VI  (9%)

Budowa magistrali wodociągowej z obiektami 
Modrzewina - Krasny Las - Próchnik

Wybudowano:

• 9,2 km sieci wodociągowej

• 4 pompownie wody

• 2 zbiorniki wyrównawcze:

Modrzewina o pojemności 324 m3

Krasny Las o pojemności 1500 m3



Element VI (9%)
Budowa magistrali wodociągowej z obiektami 

Modrzewina - Krasny Las - Próchnik



Element VI (9%)
Budowa magistrali wodociągowej z obiektami 

Modrzewina - Krasny Las - Próchnik



Efekt:

Powiększenie miejskiego systemu 
wodociągowego i umożliwienie rozwoju 

dzielnic Elbląga:
Modrzewina, Krasny Las, Próchnik.

Likwidacja lokalnych stacji uzdatniania wody 
w Krasnym Lesie i Próchniku.



Element VII  (37%)
modernizacja SUW Królewiecka



Element VII  (37%)
modernizacja SUW Królewiecka



Element VII  (37%)
modernizacja SUW Królewiecka



Element VII  (37%)
modernizacja SUW Królewiecka



Efekt:
poprawa jakości produkowanej wody

Poprawa jako ści wody SUW Królewiecka
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Efekt:
centralna i północno wschodnia część 

miasta otrzymały wodę wysokiej jakości 
ze zmodernizowanej SUW Królewiecka

45% mieszka ńców 
czyli prawie 57 tys. 

ludzi



Element VIII (6%)

Budowa telemetrycznego systemu monitorowania 
i zarządzania wodociągiem

Wykonano 38 punktów pomiarowych w systemie 
zaopatrzenia w wodę Elbląga i dane zebrano w 

systemie SCADA umożliwiając zdalne śledzenie i 
zarządzanie elementami systemu. W każdym punkcie 
pomiarowym mierzony jest co najmniej jeden z trzech 

parametrów: 

1.ciśnienie wody

2.przepływ

3.mętność wody



Element VIII (6%)

Budowa telemetrycznego systemu monitorowania i zarządzania 
wodociągiem



Element VIII (6%)
Budowa telemetrycznego systemu monitorowania i zarządzania 

wodociągiem

WYKRES CIŚNIENIA 
W PP19

WYKRES MĘTNOŚCI 
W PP19



Efekt:
Budowa telemetrycznego systemu monitorowania i zarządzania 

wodociągiem

Pomiary umożliwiły efektywniejsze zarządzanie 
systemem poprzez: 

• szybsze i precyzyjniejsze  lokalizowanie wycieków 

• optymalizację ciśnień w sieci (pewność dostaw, obniżenie 
awaryjności i kosztów pompowania) 

• Szybsze i precyzyjniejsze lokalizowanie zaburzeń jakości wody

Parametry są archiwizowane co ułatwia ocenę tendencji 
długoterminowych



Element IX (1%)
Modernizacja 10 pompowni sieciowych

Dodatkowo, w ramach niewykorzystanych środków     
z I kontraktu wykonawczego wymieniono      

zestawy pompowe w hydroforniach:

Brzeska, Teatralna, Nowowiejska,                    
Malborska, Wiejska, Łęczycka (Dębica),      

Robotnicza, Łęczycka, Polna, Sienkiewicza 



Element IX  (1%)

Modernizacja 10 pompowni sieciowych



Efekt:

Nowoczesne, sprawniejsze - energooszczędne pompy

Nowoczesne systemy sterujące, gwarantujące stałe 
ciśnienie w sieci

Wyeliminiowanie z obiektów zbiorników hydroforowych   
i sprężarek

Możliwość monitorowania i zdalnego sterowania



Podsumowanie inwestycji

Wszyscy Odbiorcy na terenie Elbląga otrzymują wodę 
pitną w sposób wysoce niezawodny i o jakości 
spełniającej polskie i unijne wymagania

Poziom strat w elbląskim systemie zaopatrzenia w wodę 
pitną od 2007r nie przekracza 15%





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kurkiewicz

E-mail:   Andrzej.Kurkiewicz@epwik.com.pl

Telefon:  +48 55 2307100


