
Skromne początki 

Nasza historia to historia budowy wodociągów i kanalizacji w naszym mieście. W porównaniu  
z innymi miastami nie jest ona długa. Do 1960 roku mieszkańcy Suwałk obywali się bez 
wodociągów i kanalizacji. Zaopatrywano się w wodę z własnych przydomowych lub publicznych 
studni, a ścieki były gromadzone w szambach i dołach kloacznych, z których wywożono  
je okresowo konnymi beczkowozami poza miasto.  
 

lata  1960 – 1986 

 

Dzień 1 września 1960 roku można uznać za początek historii wodociągów i kanalizacji  
w naszym mieście. W tym dniu ówczesne władze miejskie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Suwałkach mając stosowne decyzje od władz wojewódzkich z Białegostoku zleciło Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej prowadzenie inwestycji związanej z budową ujęcia 
wody i stacji wodociągowej.  
 

WAŻNIEJSZE DATY I PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
 
 W 1958 roku ustalono, że ujęcie wody dla miasta zlokalizowane zostanie w północno-

zachodniej części miasta, w zakolu rzeki Czarna Hańcza. Tam też w 1959 roku wywiercono 
dwa pierwsze otwory badawczo-eksploatacyjne.  

 
 W 1960 roku między ulicami Staszica i Kołłątaja rozpoczęto budowę stacji wodociągowej, 

która była zasilana w wodę z wcześniej wykonanych dwóch odwiertów. Pierwszy adres 
suwalskich wodociągów to Kołłątaja 13. 

 
Budowa pierwszych wodociągów w Suwałkach 



 
Początek lat sześćdziesiątych to także budowa 
pierwszych odcinków sieci wodociągowej. 
Pierwsze inwestycje realizowano w ulicach: 
Zielna (obecnie Sikorskiego), Ogrodowa, 
Staszica, Emilii Plater, Kościuszki, 22 Lipca 
(obecnie Chłodna), 1 Maja i Armii Czerwonej 
(obecnie Sejneńska).  

  Od 1961 roku obok sieci wodociągowej 
rozpoczęto budowanie także sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
 

 Do 1 grudnia 1962 roku wszystkie zadania  
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków 
realizowała w ramach Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej ekipa 
wodociągowo-kanalizacyjna składająca się 
początkowo z pięciu, później z ośmiu osób. 
 

 1 grudnia 1962 roku oddano do użytku 
pierwszą stację wodociągową. W tym 
okresie w skład stacji wodociągowej wchodziły takie obiekty jak: wyposażona w 3 pompy 
pompownia wody wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla załogi i warsztatem, jeden zbiornik 
wody czystej o pojemności 600m3 (używany do dziś) oraz budynek biurowy, budynek 
chlorowni (współcześnie nieistniejący) i budynek mieszkalny dla pracowników nadzoru 
(kierownika i mistrza, dziś własność prywatna). Uruchomiono też 31 ulicznych zdrojów 
czerpalnych. Z chwilą wybudowania i uruchomienia stacji wodociągowej dokonuje się 
przekształcenie ekipy wodociągowo -kanalizacyjnej w Zakład Wodociągów  i Kanalizacji, 
której kierownikiem zostaje Pan Franciszek Karpowicz.    
 

 Rok 1963 – styczeń próba 
rozruchu pierwszego 
 7-kilometrowego odcinka 
sieci wodociągowej, do 
którego było podłączonych 
31 domów. W wyniku 
bardzo silnych mrozów 
dochodzi do dużej awarii, 
zamarzło ponad  
2 kilometry wodociągów, 
uniemożliwiając dostawę 
wody. Ze względu na braki 
materiałowe usuwanie 
awarii trwało do jesieni 
1963. W tym roku  
w Suwałkach było tylko  
3 km kanalizacji sanitarnej. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Utrata  

Pompownia wody - od prawej kierownik zakładu wodociągów i 
kanalizacji Franciszek Karpowicz i Franciszek Rydzewski 



 Początkowo ścieki miejskie były oczyszczane w podczyszczalni lokalnego, nieistniejącego już 
dziś browaru zlokalizowanego przy ul. Wigierskiej i po częściowym oczyszczeniu, na złożach 
biologicznych, odprowadzane do rzeki Czarna Hańcza.               
                                                                                                                           

 W 1964 rok, w zakolu rzeki Czarna 
Hańcza naprzeciwko Zakładów 
Płyt Wiórowych, została oddana 
do użytku pierwsza prowizoryczna 
oczyszczalnia ścieków, w  skład 
której wchodziły tylko dwa,  
o łącznej objętości 6 000 m3, 
przepływowe zbiorniki ziemne 
tzw. stawy ściekowe, w której 
ścieki oczyszczano tylko 
mechanicznie. 
 

 W tym samym roku tzn. 1964 przy 
ulicy obecnie Bulwarowej 
(aktualnie siedziba Radia 5) 
rozpoczęto budowę wieży ciśnień, 
którą oddano do eksploatacji  
w 1970 roku. Wieżę użytkowano 
przez około 16 lat.  Została ona 
wyłączona z eksploatacji  
po wybudowaniu nowej stacji 
wodociągowej.  
 

 Rok 1968 - w Suwałkach było 
już 15,5 km sieci 
wodociągowej, 8,4 km sieci 
sanitarnej i 4,9 km sieci 
deszczowej, 25 studni 
kopanych, 56 zdrojów 
ulicznych oraz 2 studnie 
głębinowe na ujęciu wody.  
Ze względu na braki wody  
w godzinach szczytu 
rozpoczęto budowę kolejnych 
studni głębinowych. 

  
 W 1970 roku na terenie stacji 

wodociągowej uruchomiono 
stację uzdatniania wody wyposażoną w sześć filtrów pośpiesznych-odżelaziaczy. W tej 
postaci stacja wodociągowa przetrwała do 1977 roku. W latach, gdy zwiększono 
dopuszczalną normę żelaza w wodzie do picia do 0,5 mg Fe/dm3 zaprzestano 
eksploatowania odżelaziaczy i do sieci wodociągowej tłoczono wodę bez uzdatniania. Na 
początku lat 80-tych filtry zdemontowano, a budynek adaptowano na warsztat i garaż 
samochodowy, który służy nam do dnia dzisiejszego.  

Zbiorniki wody czystej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wieża ciśnień przy ul. Bulwarowej 



 
 Także w 1970 roku na stacji pomp zamontowano agregat prądotwórczy, co umożliwiło 

dostawę wody do odbiorców w trakcie częstych, w tamtych latach przerw w zasilaniu  
w energię elektryczną. 

 
  W 1971 roku zakończono budowę 

pierwszej przepompowni ścieków 
zlokalizowanej przy ulicy 
Wigierskiej i wybudowano 
rurociąg tłoczny. To umożliwiło 
pompowanie ścieków miejskich 
poprzez kanalizację w ulicy 
Ciesielskiej do prowizorycznej 
oczyszczalni ścieków, na której 
wybudowano kolejny staw 
ściekowy  o pojemności  7000 m3. 
W tym roku sieci wodociągowej 
było 16,1 km, sanitarnej 10 km,  
a deszczowej 7,5 km. 

 
  W grudniu 1974 roku rozpoczęto prace ziemne przy budowie nowej, mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscu, w którym jest obecnie zlokalizowana  
(ul. Sejneńska 86). Budowę oczyszczalni zakończono po 11 latach, w czerwcu 1985 roku.  

 
 Od dnia 1 czerwca 1975 roku, gdy Suwałki stały się stolicą nowo utworzonego województwa 

suwalskiego, następuje szybki wzrost liczby mieszkańców, a co za tym idzie bardzo szybki 
rozwój budownictwa mieszkaniowego i wynikający z tego wzrost zapotrzebowania na wodę  
i wzrost  ilości odprowadzanych ścieków. W tym roku sieci  wodociągowej było 29,7 km, 
sieci kanalizacji sanitarnej 13,8 km, sieci kanalizacji deszczowej 10,2 km. 

 
 Od 1 października 1976 roku, Zakład Wodociągów i Kanalizacji wchodzi  

w skład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Suwałkach,  czyli 
PGKiM, które powstało wskutek połączenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej (MPGK) z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej (PGM).  

 
 W 1978 roku rozpoczęto budowę drugiego zbiornika wody czystej o pojemności 1000 m3. 

Zbiornik włączono do eksploatacji w 1981 roku. 
 
 W 1981 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował 5 studni głębinowych  

i 2 studnie awaryjne, a prowizoryczna oczyszczalnia wzbogaciła się o kolejny staw  
o pojemności 5000 m3 . W sumie stawów w tym roku było 4 o łącznej pojemności  
18 000 m3. 

 
 Z uwagi na szybko rozwijające się budownictwo mieszkaniowe okazało się, że pojemność  

4 stawów jest niewystarczająca do przyjęcia zwiększających się z roku na rok ilości ścieków. 
I tak w 1982 roku wybudowano w pobliżu powstającej oczyszczalni ścieków, kolejny, piąty 
staw ściekowy o pojemności 16 000 m3, który był użytkowany do połowy roku 1985. A cztery 
istniejące stawy, których pojemność w wyniku długoletniej eksploatacji była już bardzo 

Węzeł wodociągowy 



niska wyłączono z eksploatacji. Tak wyglądało oczyszczanie ścieków w latach 60,70, aż do 
połowy 1985 roku, kiedy to oddano do użytku nową oczyszczalnię ścieków. 
 

 Pod koniec roku 1983, gdy Suwałki liczyły 46 tysięcy mieszkańców, oddano do użytku drugą 
przepompownię ścieków zlokalizowaną na osiedlu Północ (która obecnie nie istnieje). 
Wybudowano i przekazano częściowo do eksploatacji też na tym osiedlu magistralę 
wodociągową.  

 
 W 1984 z wodociągu korzystało już 87% mieszkańców Suwałk. Eksploatowano 14 studni 

głębinowych i podjęto decyzję o budowie kolejnych 6, w tym 3 na osiedlu Północ.  
 
 1 października 1974 roku (przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy) rozpoczęto 

budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscu, w którym obecnie 
się znajduje, początkowo o przepustowości 13 000 m3/d, którą w następnych latach 
zwiększono do 22 000 m3/d. Budowę zakończono 1 czerwca 1985 roku. W ramach inwestycji 
wykonano następujące obiekty: przepompownię główną, piaskownik, 3 osadniki wstępne, 
jedną komorę napowietrzania połączoną z komorą regeneracji osadu czynnego, 
przepompownię wielofunkcyjną z zamkniętymi komorami fermentacyjnymi i 3 osadniki 
wtórne.  

 
 Rozruch oczyszczalni trwał 

prawie rok i zakończył się dopiero  
30 kwietnia 1986 roku, czyli  
w roku kiedy to już istniało 
utworzone 1 stycznia  Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji. Uroczyste oddanie 
obiektu do użytku nastąpiło 19 lipca 
1986 roku. Była to pierwsza tego 
typu oczyszczalnia ścieków  
w województwie suwalskim i jak na 
tamte czasy całkiem nowoczesna.  
A na pewno wyjątkowa, gdyż jako 
jedna z nielicznych oczyszczalni 
ścieków w Polsce, produkowała  
i wykorzystywała uzyskiwany 
wskutek prowadzonej fermentacji 
osadów ściekowych biogaz, który 
spalany w lokalnej kotłowni 
dostarczał ciepło na potrzeby 
oczyszczalni.  

 

 

 

 

Dyrektor Witaliasz Rychlik przemawiający podczas 
otwarcia oczyszczalni ścieków, 19.07.1986 r. 

1986 r. - otwarcie oczyszczalni ścieków, zamknięte 
komory fermentacyjne  



LATA  1986 – 1992 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Suwałkach z siedzibą najpierw przy ul. Sejneńska 86, potem przy  
ul. Sikorskiego 14 (po wybudowaniu nowej stacji wodociągowej) 
zostało utworzone w dniu 1 stycznia 1986 roku. Aktem 
założycielskim było Zarządzenie nr 35/85 z dnia 25 listopada 1985 
roku Wojewody Suwalskiego wydane na podstawie Uchwały  
nr VII/43/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach. 

W skład pierwszego samodzielnego przedsiębiorstwa 
wodociągowego weszły zakłady wodociągowo-kanalizacyjne 
znajdujące się we wszystkich 15 miastach ówczesnego 
województwa suwalskiego. Wydzielono następujące zakłady: 
Suwałki, Augustów z Lipskiem, Ełk, Giżycko z Rynem, Gołdap, 
Olecko, Sejny, Pisz, któremu podlegały zakład w Białej Piskiej,  
Mikołajki, Orzysz i Ruciane-Nida oraz Węgorzewo. Powołanie 
WPWiK miało na celu skupienie w jednej jednostce organizacyjnej 
prowadzenia całokształtu zagadnień związanych z prawidłową 
gospodarką wodno-ściekową wszystkich miast województwa 
suwalskiego, które dotychczas działały w wielobranżowych 
przedsiębiorstwach komunalnych.  
Pierwszym dyrektorem tego przedsiębiorstwa był Pan Witaliasz 
Rychlik, a jego zastępcami Panowie: Jarosław Guzniczak i Grzegorz 
Kochanowicz. W strukturze tego przedsiębiorstwa znajdował się 
także Zakład Robót Wiertniczych, który na potrzeby WPWiK 
wykonywał odwierty eksploatacyjne na ujęciach wody, zaś w 1988 
roku w Suwałkach utworzono Zakład Naprawy Wodomierzy. Przez cały okres działalności  
w przedsiębiorstwie było zatrudnionych ponad 400 pracowników. A przykładowo, w 1989 roku 
średnia miesięczna płaca wynosiła około 189 860 PLN, podczas gdy w 1991 było to już 1 790 000 
PLN, co wynikało z olbrzymiej inflacji, jaka miała miejsce w tym czasie w Polsce. 

Druga połowa lat 80-tych XX wieku to lata upadającej gospodarki, braku towarów 
powszechnego użytku, a także niewystarczającej ilości materiałów i urządzeń niezbędnych do 
rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Mimo że nasze przedsiębiorstwo działało 
na terenie wszystkich miast całego województwa, inwestycji było niewiele, a te które były 
realizowane ciągnęły się latami. Nie dysponując wystarczającymi zasobami finansowymi, przy 
ograniczonym dostępie do materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz słabym potencjale 
firm wykonawczych, w latach istnienia WPWiK zrealizowało tylko: 
 
 w Suwałkach: stację odwadniania osadów wraz z zakupem wirówki, grawitacyjny 

zagęszczacz osadu, wodociągi w ulicach: Utrata - Reja, Pułaskiego, Powstańców 
Wielkopolskich, Paweckiego i Wesoła; 

 w Ełku: sieć wodociągową i kanalizacyjną w os. Jeziorna i os. Konieczki, kanalizację  
w ul. Chopina, wodociąg w ul. Lenina. Przebudowano budynek biurowy  w nowej bazie przy 
ul. Suwalskiej, zmodernizowano stację wodociągową; 

 w Giżycku: kanalizację sanitarną w ul. Kolejowej, wodociągi w ulicach: Przemysłowa, 
Rybacka, Suwalska, Piaskowa i oś. Sołty oraz przebudowano budynek stacji uzdatniania 
wody; 

 w Białej Piskiej zmodernizowano stację uzdatniania wody; 

Proporczyk WPWiK  



 w Olecku: zmodernizowano ujęcie wody, wybudowano budynek stacji pomp 
wodociągowych; 

 w Piszu: budynek warsztatowy na  budowanej oczyszczalni ścieków, trafostację na stacji 
wodociągowej i  sieć wodociągową w ul. Warszawskiej; 

 w Orzyszu: zmodernizowano hydrofornię dla całego miasta; 
 w Gołdapi: kanalizację sanitarną i wodociąg w ul. Sportowej; 
 w Węgorzewie: kanalizację sanitarną w ul. Wojska Polskiego; 
 w Augustowie: kanalizację sanitarną w ul. Tytoniowej. 
 
Warto w tym miejscu podkreślić, że wiele inwestycji wodno-ściekowych było także 
finansowanych z budżetu Wojewody Suwalskiego, którego inwestorem było Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Inwestycji w Suwałkach. W ramach przyznanych środków finansowych 
budowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do obsługi nowo budowanych osiedli 
mieszkaniowych. Zbudowano także oczyszczalnie ścieków w: Ełku, Giżycku i Piszu oraz stację 
wodociągową w Giżycku.  

Z tych też środków powstała nowa stacja wodociągowa w Suwałkach, którą oddano do użytku 
w 1989 roku. W ramach tej inwestycji wybudowano: pompownię wody II stopnia, dwa zbiorniki 
wody czystej o pojemności po 4000 m3 każdy wraz z komorami zasuw (razem  
z dwoma starymi, łączna pojemność zbiorników wyniosła 9 600 m3), trafostację, chlorownię do 
dezynfekcji wody za pomocą chloru gazowego (obiekt ten został zlikwidowany w roku 2004), 
agregatownię z dwoma agregatami prądotwórczymi - jako awaryjne źródło prądu, warsztat 
testowania i naprawy pomp głębinowych, budynek biurowy połączony z warsztatem 
mechanicznym i wodomierzownią  oraz  garaż i magazyn. W skład nowej stacji wchodził też 
garaż i budynek magazynków ze starej stacji wodociągowej. WPWiK w niezmienionej formie 
funkcjonowało przez ponad 6 lat, tj. do 31 marca 1992 roku, kiedy to na mocy Zarządzenia  
nr 33/92 Wojewody Suwalskiego nastąpił jego podział na 12 oddzielnych jednostek 
organizacyjnych i w Suwałkach powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w skład, 
którego do końca 1992 roku wchodził też zakład w Sejnach. 

 

LATA 1992 – 1997 

Zmiany ustrojowe, jakie miały 
miejsce w Polsce w latach 1989 i 1990, 
spowodowały także zmiany własnościowe. 
Wszystkie komunalne firmy, których 
dotychczas organem założycielskim był 
wojewoda, zostały przekazane wraz  
z całym majątkiem poszczególnym 
samorządom w miastach i w 
nowoutworzonych gminach. Tak też stało 
się z WPWiK, które na mocy Zarządzenia  
nr 33/92 Wojewody Suwalskiego z dnia  
12 lutego 1992 roku podzielone zostało na 
poszczególne jednostki organizacyjne i przejęte przez właściwe samorządy terytorialnie. I tak  
w Suwałkach w dniu 1 kwietnia 1992 r. powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 
którego właścicielem została Rada Miasta Suwałk. Po przekształceniu, dyrektorem pozostał Pan 
Witaliasz Rychlik, zastępcą zaś Pan Jarosław Guzniczak, a Główną Księgową Pani Alicja 

Otwarcie oczyszczalni po modernizacji 1996 



Bieńkowska. Liczba zatrudnionych i średnia płaca miesięczna w tych latach kształtowała się 
następująco:  
  1992 - 123 pracowników, płaca - 3 440 000 zł/m-c 
 1994 - 112 pracowników, płaca -  6 010 000 zł/m-c 
 1995 - 104 pracowników, płaca -771 PLN/m-c, co było wynikiem denominacji złotówki 

   

 W tym też roku podjęto 
decyzję o prowadzeniu dalszej 
modernizacji oczyszczalni ścieków, 
bowiem jakość ścieków nie 
odpowiadała zmienionym w 1991 
roku przepisom prawnym, które 
narzucały wymóg wysokiej redukcji 
związków biogennych w 
odprowadzanych ściekach. Zakres 
modernizacji obejmował: budowę 
nowych komór biologicznego 
oczyszczania, w których następować 
miały procesy nitryfikacji i 
denitryfikacji, wybudowanie hali 
dmuchaw wraz z zakupem dmuchaw, 
adaptację dotychczasowej komory 
napowietrzania na komorę 
defosfatacji biologicznej, a komorę  
regeneracji osadu na komorę 
wstępnej denitryfikacji osadu 
czynnego, wybudowanie pośredniej 
przepompowni ścieków wraz z 
zakupem dwóch pomp, zakup nowych 
krat i prasy do skratek, modernizację 
osadników wstępnych, przebudowę 
rurociągów technologicznych i kabli 
energetycznych, rozbudowę 
monitoringu pracy oczyszczalni, 
zainstalowanie centralnych 
mieszadeł w istniejących ZKF-ach, 
rozbudowanie budynku biurowego 
poprzez dobudowanie drugiej 
kondygnacji, na której m.in. zlokalizowana została centralna dyspozytornia z tzw. tablicą 
synoptyczną, wskazującą stan pracy poszczególnych urządzeń i inne drobne prace. Wartość 
powyższych prac skalkulowano na 75 mln PLN. Tak wysokiego kosztu nie mogliśmy sfinansować 
sami. Podjęto działania w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.   
W rezultacie uzyskano następujące zewnętrzne środki finansowe: 
 dotację z Ekofonduszu w wysokości 20 mln PLN, 
 dotację z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 2,5 mln PLN, 
 pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku i z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości łącznej 

wynoszącej 6,1 mln PLN. 

Prezydent Suwałk - Grzegorz Wołągiewicz, Dyrektor PWiK 
- Witaliasz Rychlik, Wykonawca - Henryk Romańczuk, 
Przedstawiciel EkoFunduszu - Marianna Nyczaj, Prezes 

EkoFunduszu - Maciej Nowicki  

Oczyszczalnia ścieków w pierwszej połowie lat 90-tych 



Prace modernizacyjne na oczyszczalni w Suwałkach zakończono na początku 1996 roku, 
a w dniu 28 czerwca tego roku miało miejsce symboliczne otwarcie oczyszczalni po modernizacji. 
W wydarzeniu tym uczestniczyli liczni zaproszeni goście: Pan Maciej Nowicki i Pani Marianna 
Nyczaj z Ekofunduszu, Wojewoda Suwalski Cezary Cieślukowski, władze miasta z Prezydentem 
Panem Grzegorzem Wołągiewiczem na czele, Przewodniczący Rady Miasta Suwałk Pan Marian 
Luto i inni. W grudniu 1993 roku zlikwidowano Zakład Robót Wiertniczych, ponieważ jego 
utrzymywanie tylko na potrzeby naszego przedsiębiorstwa było nieopłacalne.   
Na koniec roku 1996 długość sieci wodociągowej wynosiła 140,2 km (przyrost 17,5 km),  
a długość kanalizacji sanitarnej powiększyła się o 6,4 km i wynosiła 55,7 km. PWiK funkcjonował 
do 30 czerwca 1997 roku, a następnie przekształcony został w spółkę prawa handlowego. 
Nadano nam nazwę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością i w takiej formie organizacyjnej istniejemy do dziś.  
 

 

 LATA 1997 – 2016 

 W dniu 1 lipca 1997 roku na podstawie ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce 
komunalnej PWiK zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego i nadano mu nazwę 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Pierwszym prezesem jednoosobowego zarządu został Pan Witaliasz 
Rychlik, a prokurentami byli: Pan Jarosław Guzniczak - Dyrektor ds. Technicznych, Pani Alicja 
Bieńkowska - Główna Księgowa i Pan Grzegorz Kochanowicz - Główny Specjalista ds. 
Technologii. Początkowo zatrudnienie wynosiło 108 osób.  
 

 W 1998 roku kontynuowano na oczyszczalni ścieków prace związane z modernizacją - 
rozpoczęto budowę czwartego osadnika wtórnego o średnicy 36 m. W końcu roku Spółka 

VI 1996 r. - Otwarcie budynku chemicznego 



eksploatowała 145,5 km sieci wodociągowej i 69,1 km sieci kanalizacji sanitarnej. Liczba 
pracowników uległa zmniejszeniu - zatrudnienie wynosiło 98 osób. 

 
 W roku 1999 ukończono budowę 

osadnika wtórnego nr 4,  
co pozwoliło na wyłączenie  
z eksploatacji trzech starych, 
małych osadników wtórnych, które 
od tej pory stanowią rezerwę na 
wypadek napraw osadnika nr 4. 
Zatrudnienie w tym roku wynosiło 
94 osoby, a średnia płaca 1 881 
PLN/m-c. W tym samym roku 
rozpoczęto starania o uzyskanie 
dofinansowania do planowanych 
na kolejne lata inwestycji  
z utworzonego przez Komisję 
Europejską przedakcesyjnego 
funduszu wsparcia - ISPA. I tak rozpoczęto realizację projektu pn. „Modernizacja gospodarki 
osadowej na oczyszczalni ścieków w Suwałkach”. 
 

 Projekt zakończono w 2000 roku. W ramach projektu wykonano m.in.: budynek separatora 
piasku, gdzie zainstalowano separator piasku, betonowe place składowania osadów  
po odwodnieniu, wagę samochodową, zainstalowano nową wirówkę i urządzenia  
do higienizacji osadów wapnem oraz wykonano inne drobne przebudowy. Z okazji 
zakończenia modernizacji odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele: Eko-Funduszu z Warszawy, WFOŚiGW z Białegostoku, władz miasta 
Suwałk z Prezydentem Panem Grzegorzem Wołągiewiczem na czele. Na początku XXI wieku 
długość sieci wodociągowej w Suwałkach wynosiła 155,9 km, a kanalizacja sanitarna miała 
długość 73,1 km. Z dostarczanej przez naszą Spółkę wody korzystało już 94% mieszkańców,  
a z kanalizacji sanitarnej ponad 84 % mieszkańców. 

 
 W roku 2001, po dwuletnich 

działaniach, została podpisana 
przez Prezydenta Suwałk Pana 
Grzegorza Wołągiewicza i Wójta 
Gminy Suwałki Pana Tadeusza 
Chołko pierwsza w historii miasta 
Suwałk umowa na dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej 
inwestycji wodociągowych i 
kanalizacyjnych. W ramach tej 
umowy miał być realizowany 
projekt pn. „Poprawa jakości wody w Suwałkach”. Całkowity planowany koszt realizacji to 
12,5 mln euro, w tym dotacja wynosiła 50%. Projekt został podzielony na 5 zadań 
inwestycyjnych, w ramach których zamierzano wybudować: sieci wodociągowe i kanalizacji 
sanitarnej w kilkudziesięciu ulicach w Suwałkach i w kilku wsiach we wschodniej części 

Osadnik wtórny nr 4 



gminy Suwałki, stację uzdatniania wody oraz zmodernizować gospodarkę energetyczną na 
oczyszczalni  ścieków w Suwałkach.  

 

W związku z tym wydarzeniem 25 lipca 2001 roku w Suwałkach gościli wysłannicy 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Pełnomocnikiem ds. Realizacji 
Projektu (tzw. MAO) został mianowany Pan Witaliasz Rychlik, prezes suwalskich 
wodociągów.  
 

 Rok 2002 to okres, w którym przygotowywano dokumentację techniczną i fomalno-prawną 
niezbędną do realizacji zadań objętych projektem, a także przeprowadzano, pod nadzorem 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, przetargi w celu wyłonienia wykonawców robót 
budowlanych i dostaw urządzeń. 
 

 W 2003 roku zakończono przetargi, w wyniku których wyłonieni zostali wykonawcy 
poszczególnych zadań. Pierwszy kontrakt, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, 
podpisany został z BP „Biprowod” z Warszawy w dniu 30 kwietnia tego roku.  Natomiast  
w dniu 21.11.2003 roku Prezydent Suwałk Pan Józef Gajewski i Dyrektor Generalny firmy 
Hydrobudowa 6 S.A. podpisali kontrakt na zaprojektowanie i wybudowanie stacji 
uzdatniania wody i modernizację gospodarki energetycznej na oczyszczalni ścieków. 
Wartość tego kontraktu wynosiła 2,86 mln euro. Przy podpisywaniu kontraktu obecni byli 
także przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW w Warszawie, Miasta Suwałki, 
Gminy Suwałki, Biprowodu oraz pozostali wykonawcy i podwykonawcy robót. 

 
 W dniu 27.02.2004 roku uroczyście podpisano kontrakt na budowę sieci wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Jego wartość wynosiła 5,89 mln euro. Kontrakt podpisał Prezydent Suwałk 
Pan Józef Gajewski, Wójt Gminy Suwałki Pan Tadeusz Chołko, a ze strony wykonawców 
kontrakt podpisali Pan Konstanty Bniński – Dyrektor Generalny firmy Hydrobudowa 6 S.A.  
z Warszawy, Pan Tadeusz Piotrowski – Prezes Zarządu firmy Ekolobud S.A. z Suwałk i Pan 
Henryk Drozdowski – Prezes firmy PDM z Suwałk. Przy podpisywaniu kontraktu obecni byli 
także przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Komisji Europejskiej, NFOŚiGW  
w Warszawie oraz samorządów Miasta Suwałk i Gminy Suwałki. 



  Na koniec 2004 roku zatrudnienie wynosiło 102 osoby, a średnia miesięczna płaca  
2 499 PLN. W połowie 2005 roku zakończono prace związane z modernizacją gospodarki 
energetycznej na oczyszczalni ścieków i z budową stacji uzdatniania wody oraz zakończono 
budowę sieci wod-kan na terenie Suwałk. Natomiast trwały jeszcze roboty przy budowie 
sieci wod-kan na terenie gminy Suwałki.   

 W lutym tego samego roku Pan Grzegorz Kochanowicz został Dyrektorem ds. Technicznych 
i Rozwoju. W maju tego roku ze względu na stan zdrowia odszedł z naszej Spółki wieloletni 
dyrektor Pan Jarosław Guzniczak, a w grudniu zakończyła pracę - przechodząc na emeryturę 
-  wieloletnia Główna Księgowa Pani Alicja Bieńkowska.  

 W dniu 3 października 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody.  
 W 2006 roku dzięki powstałym w wyniku przetargów oszczędnościom, uzyskano zgodę 

Komisji Europejskiej na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, co pozwoliło na podjęcie 
budowy sieci wod-kan w ulicy Dąbrówka. Kontynuowane były prace budowlane  
w miejscowościach: Mała Huta, Krzywe i Stary Folwark. 

  
  W dniu 23 czerwca tego samego 

roku obchodzono jubileusz 20-lecia 
działalności PWiK w Suwałkach.  
 

 We wrześniu 2006 roku 
zlikwidowany został warsztat 
naprawy wodomierzy, bowiem 
wprowadzono nowe prawo o 
miarach, które zawierało szereg 
nowych uregulowań, w tym inny 
sposób wykonywania legalizacji 
wodomierzy, wymagający innych 
urządzeń niż były przez nas 
dotychczas stosowane. Sprostanie 

Pracownicy oczyszczalni 2006 r. 

Prezydent Suwałk Józef Gajewski podczas 
uroczystości z okazji 20-lecia PWiK  



tym wymogom związane było z dużymi nakładami finansowymi, co przy coraz większym 
rynku usług tego rodzaju, stało się ekonomicznie nieopłacalne. Zatrudnione w tym  
 warsztacie dwie panie (Alicja Bogdan i Barbara Cipielewska) zostały przeniesione do działu 
księgowości. 

 
 W tym też roku przeprowadzono pierwsze techniczne testy wodomierzy z nadajnikami 
radiowymi. Wykazały one dużą przydatność takich wodomierzy, bowiem odczyty mogą być 
dokonywane bez wchodzenia do mieszkań i domów, a w pamięci tzw. nakładki radiowej 
zapisywane są dane o różnych zdarzeniach takich jak: próba kradzieży wody, przestawianie 
licznika wodomierza, nielegalne zdejmowanie nakładki i wiele innych. Wobec tego od roku 
2006 zaczęto systematycznie dokonywać wymiany wodomierzy mechanicznych na 
wodomierze z nakładkami radiowymi. Obecnie zamontowanych mamy ponad 97% 
wodomierzy z odczytem radiowym.  
 

 W grudniu 2007 roku zakończono realizację projektu „Poprawa jakości wody w Suwałkach”. 
W jego wyniku wybudowano na terenie Suwałk 16,9 km sieci wodociągowej, 32,2 km sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z 6 przepompowniami ścieków, a na terenie gminy Suwałki 
wybudowano 9,6 km wodociągów, 26,7 km kanalizacji (w tym kanalizację ciśnieniową)  
i 103 przydomowe przepompownie ścieków. Ostateczna wartość projektu zamknęła się 
kwotą 10,89 mln euro, a więc o około. 1,5 mln euro niższą od planowanej. 

 
 Po zakończeniu realizacji projektu i przyjęciu na majątek wybudowanych sieci wod-kan, 

nasze przedsiębiorstwo stało się właścicielem 193,4 km sieci wodociągowej i 108,9 km 
kanalizacji sanitarnej. Tak więc dzięki funduszom europejskim długość sieci wodociągowej 
wzrosła o 24,1%, a kanalizacji o 48,9%. W efekcie z dostarczanej przez naszą Spółkę wody 
mogło już korzystać 97% mieszkańców, a z kanalizacji sanitarnej 91% mieszkańców. 
 

Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Administracji PWIK 



  W 2008 roku kontynuowano opracowywanie 
dokumentacji technicznej i formalno-prawnej niezbędnej 
do złożenia wniosku aplikacyjnego w celu uzyskania 
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowiska 2007 – 2013. Planowane do 
realizacji w ramach tego projektu inwestycje 
przewidywały m.in. spalarnię osadów ściekowych. 
Jednakże w wyniku konsultacji w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego i w NFOŚiGW zrezygnowano z budowy 
spalarni, jako zbyt małego i nadmiernie drogiego obiektu. 
W to miejsce zaplanowano budowę suszarni, gdyż w 
owym czasie liczne cementownie poszukiwały 
wysuszonych osadów ściekowych, jako alternatywnego 
paliwa do produkcji cementu. W tej sytuacji, aby nie 
wstrzymywać składania wniosku aplikacyjnego, projekt 
został podzielony na dwa etapy. 
 

 19 sierpnia 2008 roku laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji nr AB938 wydany przez  
Polskie Centrum Akredytacji. 

 
 30 lipca 2009 roku uzyskaliśmy koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu 

poprzez spalanie go w agregatach kogeneracyjnych na oczyszczalni ścieków. W ten sposób 
staliśmy się producentem energii odnawialnej. 

 
 Lata 2009 – 2015 to przede wszystkim czas realizacji projektu pn. "Modernizacja 

oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach - etap I  
i etap II”. 

 
  27 sierpnia 2009 roku podpisaliśmy 

umowę z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku na 
dofinansowanie pierwszego etapu tego 
projektu. A w dniu 29 marca 2010 roku 
podpisaliśmy umowę na etap II. W 
sumie realizacja pierwszego etapu 
wymagała podpisania z wykonawcami 
13 umów, a realizacja drugiego etapu 
15 umów. Wszystkie umowy zostały 
wykonane. Ostatnim realizowanym 
zadaniem był rozruch suszarni osadów, 
który zakończył się 23 maja 2016 roku. 
Rozliczenie finansowe projektu 
nastąpiło w III kwartale 2016 roku. Na koniec 2009 roku zatrudnienie wynosiło 102 osoby, 
a średnia miesięczna płaca 3 481 PLN. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kamedulskiej 

Zawarcie umowy o dofinansowanie 
inwestycji realizowanych w ramach POIiŚ  



  W 2012 roku, na 
początku kwietnia, Pan 
Witaliasz Rychlik przestał 
być prezesem. Pracował 
jeszcze przez pół roku na 
stanowisku Dyrektora ds. 
Eksploatacji, a w dniu 12 
października odszedł na 
emeryturę. Nowym 
prezesem, powołanym 
przez Radę Nadzorczą na 
czteroletnią kadencję, 
został dotychczasowy 
Dyrektor ds. 
Technicznych i Rozwoju – 
Pan Grzegorz 
Kochanowicz. Jego 
najbliższymi współpracownikami zostały: Pani Marlena Milewska – Dyrektor ds. 
Eksploatacji oraz Pani Wiesława Rurak – Główny Specjalista ds. Technicznych.  

 
  Od jesieni 2012 roku Spółka, na polecenie Prezydenta Suwałk, przejęła do eksploatacji sieć 

kanalizacji deszczowej o długości ponad 130 km. Tym samym niemal dwukrotnie wzrosła 
długość kanalizacji obsługiwanej przez nas. Spowodowało to konieczność zwiększenia 
zatrudnienia i zakupienia samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia 
kanalizacji.  Aby mieć 
niezbędne środki finansowe 
na bieżącą eksploatację  
i naprawy, a przede 
wszystkim na udrożnienie 
kanałów deszczowych, które 
praktycznie przez wiele lat 
nie były czyszczone  
z nagromadzonego piasku, 
od dnia 1 stycznia 2013 roku, 
po raz pierwszy  
w Suwałkach, wprowadzona 
została opłata za korzystanie 
z kanalizacji deszczowej. 
Zgodnie z taryfą uchwaloną 
przez Radę Miasta Suwałk 
opłaty te ponosić miały podmioty, które odprowadzały tzw. ścieki opadowe i roztopowe  
z powierzchni zanieczyszczonych. Na początku podmiotów tych było około 100, obecnie jest 
ich ponad 170. Wprowadzenie tej opłaty spotkało się z głośnym i aktywnym sprzeciwem 
zarządów większości spółdzielni mieszkaniowych. Po dwóch latach sporów, także 
sądowych, sprawa ta w zasadzie została unormowana i wszystkie spółdzielnie 
mieszkaniowe podpisały stosowne umowy na odprowadzanie ścieków opadowych  
i roztopowych do kanalizacji miejskiej. Na koniec roku zatrudnienie wynosiło 106 osób,  
a średnia miesięczna płaca 3 889 PLN. 

Prezes Zarządu Witaliasz Rychlik i obejmujący Zarząd  
Grzegorz Kochanowicz z Panią Dyrektor Marleną Milewską 

Wylot kanalizacji deszczowej 



  W rezultacie realizacji 
projektów 
współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej,  
a także wykonywaniu 
inwestycji sieciowych  
w całości finansowanych  
z własnych środków naszej 
Spółki, na koniec 2015 roku 
byliśmy właścicielem  
231 km wodociągu i 153 km 
kanalizacji sanitarnej, dzięki 
czemu już ponad 99% 
mieszkańców Suwałk 
otrzymuje wodę z miejskich 
wodociągów i niemal 96% 
mieszkańców odprowadza swoje ścieki do miejskiej kanalizacji. Ponadto zarządzamy  
i eksploatujemy 147 km kanalizacji deszczowej. Jak widać w ciągu 15 lat długość 
wodociągów wzrosła o 75 km tj. 48 %, a długość kanalizacji sanitarnej o 80 km, tj. 110 % 
(czyli ponad dwukrotnie). 
 

 Lata 2012-2015 to okres, w którym obok realizacji projektów współfinansowanych  
z dotacji Unii Europejskiej, inwestowaliśmy własne środki finansowe w poprawę 
wyposażenia technicznego. Między innymi zakupiliśmy: 7 samochodów o różnym 
przeznaczeniu  (teraz jest ich 21), małą koparkę, recykler do produkcji masy asfaltowej, 
ciężką zagęszczarkę do gruntu, podnośnik do prac na wysokości tzw. zwyżkę, zestaw 
urządzeń do wyszukiwania przecieków wody składający się z: loggerów, hydrofonów  
i korelatora, dwie nowe koparko-ładowarki, dwa pojazdy elektryczne typu Melex i wiele 
innych uprzędzeń, narzędzi i elektronarzędzi ułatwiających pracę. Zakupiono też 
nowoczesną aparaturę analityczną do laboratorium oraz stacjonarne i przenośne 
urządzenia do pobierania próbek ścieków. Wprowadzono także nową technologię regulacji 
wysokości pokryw włazów do studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych. 

 
 Na koniec roku 2015 ilość etatów wyniosła 118, a średnia miesięczna płaca 4 359 PLN. 

 
 W połowie 2016 roku oddaliśmy do użytku pierwszą instalację fotowoltaiczną, która zasila 

w energię elektryczną budynek biurowy. Jest to instalacja pilotowa, a doświadczenia  
i uzyskane efekty z jej eksploatacji, posłużą nam do podjęcia decyzji o dalszym inwestowaniu 
w to źródło energii odnawialnej.   
 
 

Budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej  



Panele fotowoltaiczne na budynku garażowym i biurowym przy ul. Sikorskiego 14 

 

 Okres, w którym działamy jako spółka prawa handlowego jest okresem intensywnego 
rozwoju technicznego i technologicznego, w znacznej mierze dzięki skutecznemu zabieganiu 
i poprawnemu wykorzystywaniu funduszy z Unii Europejskiej. W efekcie dysponujemy 
majątkiem o wartości ponad 110 mln PLN, eksploatujemy nowoczesną oczyszczalnię 
ścieków, w której rocznie oczyszczamy ponad 3,5 mln m3 ścieków i w konsekwencji 
skutecznie chronimy środowisko wodne rzeki Czarna Hańcza i jeziora Wigry. Mamy 
nowoczesną stację uzdatniania wody, w której rocznie uzdatniamy ponad 2,7 mln m3 wody, 
na skutek czego dostarczamy mieszkańcom Suwałk wodę o wysokiej jakości, 
porównywalnej z butelkowaną wodą stołową i wodą źródlaną. 

Oczyszczalnia ścieków po modernizacji 


