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gdaŃski Projekt  
wodno-Ściekowy etaP ii 

Wydrukowano na papierze ekologicznym

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

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 dofinansowany 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.



cel inwestycji

zgodnie z uchwałą rady miasta gdańska  
nr XX/503/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie  
regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta gdańska właściciele nieruchomości 
zabudowanych mają obowiązek przyłączenia  
do sieci w terminie nie dłuższym niż 1 rok od jej  
wybudowania i przekazania do eksploatacji.

Przyłączanie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej 
nie jest jednak tylko obowiązkiem wynikającym  
z przepisów prawa, jest również dowodem  
świadomości ekologicznej oraz dbałości  
o otaczające środowisko naturalne i jego zasoby.

PrzyŁĄczenie 
do sieci

www.giwk.pl

www.kokoszki.org

http://www.facebook.com/pages/rada-osiedla- 

-kokoszki

gdzie szukać aktualnych 
inFormacji o PrzeBiegu  
inwestycji

• zapewnienie mieszkańcom dzielnicy  
   smęgorzyno dostępu do kanalizacji  
   sanitarnej
• uporządkowanie gospodarki  
   wodno-ściekowej gdańska poprzez  
   zwiększenie stopnia skanalizowania  
   do 99,4%

PrzeBieg Prac

• sieć kanalizacyjna o długości 5,3 km
• 66 przyłączy kanalizacji sanitarnej 
• 2 przepompownie ścieków  
   (przy ul. smęgorzyńskiej i gostyńskiej)

zakres rzeczowy

iii kwartał 2012 r. – ii kwartał 2014 r.

czas realizacji

sieć tłoczna

sieć kanalizacji sanitarnej

przepompownia ścieków

etap i
• budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz  
   z przyłączami i studzienkami przyłączeniowymi  
   do posesji w rejonie ulic: smęgorzyńskiej,  
   swarzewskiej, Borskiej, kartuskiej, nowatorów
• budowa bezobsługowej przepompowni ścieków  
   w rejonie ul. smęgorzyńskiej 
• budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz  
   z przyłączami i studzienkami przyłączeniowymi  
   do posesji w rejonie ulicy miechucińskiej

etap ii
• budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz  
   z przyłączami i studzienkami przyłączeniowymi  
   do posesji w rejonie ulic: smęgorzyńskiej, Brodnic-  
   kiej, gostyńskiej, tuchomskiej, sierakowickiej
• budowa bezobsługowej przepompowni ścieków  
   w rejonie ul. gostyńskiej 


