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Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kruszwicy 

Inwestycja na miarę XXI wieku 
Ograniczona wydajność produkcji wody pitnej przez kruszwicką stację uzdatniania 
wody spowodowała podjęcie przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. 
z o.o. realizacji projektu pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody na działkach nr 
208/3 i 183 przy ul. Zamkowej w miejscowości Kruszwica. 

Inwestycja ta realizowana była od 
października 2009 do stycznia 
2011 r. Całkowita jej wartość 
wyniosła 4 515 176, 18 zł. 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego dofinansował 
projekt w wysokości 1 851 534,62 
zł, wkład własny Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Kruszwicy 
Sp. z o.o. wyniósł 2 663 641,56 zł, 
w tym pożyczka z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 1 788 858, 17 
zł. W ramach przebudowy Stacji 
Uzdatniania Wody w Kruszwicy, 
zrealizowanej wg projektu firmy 

,,HYDROTERM" Zygmunt Biernacki, 
powstały dwa nowe zbiorniki 
retencyjne o łącznej pojemności 
840 m3 oraz nowy zbiornik wód 
popłucznych. W związku 
z wyłączeniem z eksploatacji 
zbiornika wieżowego, 
uruchomiono nowy system 
pompowania wody. Wymiana 
filtrów dała możliwość zwiększenia 
produkcji wody. Na terenie ujęcia 
wymieniona została sieć 
wodociągowa. Przyjęte 

rozwiązania techniczne 
umożliwiają pozyskiwanie 
wody o bardzo 

Początki wodociągów w Kruszwicy 

Kruszwickie wodociągi miejskie powstawały w latach 

1934-1935. Była to inwestycja Urzędu Miasta. 

Burmistrzem Kruszwicy był wówczas Stanisław 

Borowiak. Projekt w 1928 r. zlecono Polskiemu 

Instytutowi Wodociągowo-Kanalizacyjnemu 

w Warszawie, a opracował go inż. Stanisław 

Wojnarowicz. Pieniądze na inwestycję pochodziły 

z pożyczki udzielonej przez Fundusz Pracy oraz 

oszczędności Miasta. Pracami budowlanymi kierował 

inżynier Józef Liebfeld. Budowa studni nad jeziorem 

Gopło poprzedzona była poszukiwaniami wody 

i badaniami przeprowadzonymi przez Miasto już 

w 1929 r. Wodę przesyłano do badań jakościowych 

m.in. do Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu 

Poznańskiego oraz Zakładów Badania Żywności 
w Poznaniu i w Warszawie. Na terenie ujęcia wody 

powstały studnie, hala pomp, budynek 

administracyjny, wieża ciśnień ze zbiornikiem wody 

oraz wewnętrzne rurociągi. 

wysokich parametrach fizyko
chemicznych. W wyniku realizacji 
inwestycji budynek Stacji 
Uzdatniania Wody, budynek 
biurowy, wieża ciśnień oraz stacja 
Trafo posiadają nową elewację. 
W ramach projektu w budynku 
stacji i budynku biurowym 
wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową oraz pokrycie 
dachowe i rynny deszczowe. 
W wieży ciśnień dokonano 
wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz pokrycia 
dachowego, a w stacji Trafo -
rynien i pokrycia dachowego. 
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W ramach realizacji projektu 
unijnego wykonane zostało nowe 
przyłącze elektroenergetyczne do 
budynku biurowego. W budynku 
Stacji Uzdatniania Wody 
poprowadzono nową instalację 
elektryczną wraz z podłączeniami 
do urządzeń oraz instalację 
aparatury kontrolno-pomiarowej i 
automatyki. W budynku biurowym 
oraz SUW nastąpił demontaż 
istniejącej instalacji centralnego 
ogrzewania, którą zastąpiono 
nową. Po zakończeniu robót 
budowlanych wokół budynku 
SUW, budynku biurowego, wieży 
ciśnień i stacji Trafo powstały drogi 

wewnętrzne - technologiczne oraz 
uporządkowano teren. 

Ze względu na zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań 
technicznych przebudowa stacji 
uzdatniania wody w Kruszwicy jest 
inwestycją komunalną na miarę 
XXI wieku. 

W przyszłości, po wybudowaniu 
nowego wodociągu, 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
będzie mogło zaopatrywać 

w wodę z tej stacji również Sławsk 
Wielki, Janowice, Żerniki oraz 
Przedbojewice. 
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 
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