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Głównym celem Gdańskiego projektu 
wodno-ściekowego etap II jest dalsza poprawa 
i ochrona stanu środowiska naturalnego, 
czystości wód i gleby oraz dostosowanie 
gospodarki wodno-ściekowej Gdańska do 
wymagań prawnych Polski i Unii Europejskiej. 

Całkowita wartość projektu to około 290 mln PLN 
netto. Projekt jest dofi nansowany ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 56%.
 
Pierwsze inwestycje rozpoczęły się w 2007 roku, 
projekt zakończy się w 2015 roku.
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Wydrukowano na papierze ekologicznym



CEL INWESTYCJI

• ulica Stara Stocznia w okresie III kwartał 
   2012 r. – I kwartał 2013 r.
• ulica Wałowa od ulicy Stara Stocznia 
   do skrzyżowania z ulicą Rybaki Górne w okresie 
   III kwartał 2012 r. – II kwartał 2013 r.
• ulica Wałowa od skrzyżowania z ulicą Rybaki Górne 
   do skrzyżowania z ulicą Łagiewniki w okresie 
   IV kwartał 2012 r. – III kwartał  2013 r.
• ulica Łagiewniki od skrzyżowania z ulicą Wałową 
   do skrzyżowania z ulicą Wały Piastowskie w okresie 
   I kwartał 2013 r. – III kwartał 2013 r.
• ulica Jana z Kolna w okresie 
   III kwartał 2012 r. – II kwartał 2014 r.

    W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego wystąpią okresowe  
    ograniczenia ruchu drogowego.
 

HARMONOGRAM PRAC

• umożliwienie likwidacji zbiorników 
   bezodpływowych na ścieki bytowe, stwarzających 
   zagrożenie dla środowiska naturalnego
• rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów 
   ściekowych, których składowanie negatywnie  
   wpływa na środowisko naturalne
• zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód 
   podziemnych poprzez budowę kanalizacji 
   sanitarnej
• zwiększenie bezpieczeństwa odprowadzania  
   ścieków do miejskiego systemu kanalizacji 
   sanitarnej poprzez budowę kolektora ściekowego
 

EFEKTY EKOLOGICZNE 
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• poprawa sprawności i bezpieczeństwa  
   przesyłu ścieków przez dzielnice 
   Śródmieście i Młyniska do Oczyszczalni  
   Ścieków Gdańsk Wschód

• budowa kolektora sanitarnego o średnicy ø800 
   i ø1600 o łącznej długości około 2,2 km  (od rzeki  
   Motława poprzez rejon ulic: Stara Stocznia, 
   Wałowa, Łagiewniki, Jana z Kolna w kierunku 
   Marynarki Polskiej)
• przewiert pod rzeką Motława
• budowa przepompowni ścieków PM-1 na terenie 
   wyspy Ołowianka
• budowa sieci bocznych

ZAKRES RZECZOWY

sieć kanalizacji sanitarnej

przepompownia ścieków


