
Zadania GIWK
• Planowanie i rozwój systemu zaopatrzenia  

w wodę i odbioru ścieków w Gdańsku.

• Realizacja inwestycji na rzecz poprawy jakości 

wody, zwiększenia dostępności kanalizacji 

sanitarnej oraz ochrony środowiska.

• Produkcja energii z biogazu na Oczyszczalni 

Ścieków Gdańsk Wschód.

• Wydawanie warunków technicznych przyłączenia  

do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

• Uzgadnianie dokumentacji technicznej.

• Zawieranie umów z inwestorami  

(np. deweloperami) na wybudowanie sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej.

• Uporządkowanie stanu własnościowego  

i technicznego sieci.

• Dbałość o strefy ochronne ujęć i zasoby wody pitnej. 

• Stała modernizacja gdańskiego systemu 

wodociągowo-kanalizacyjnego.

• Edukacja ekologiczna mieszkańców Gdańska.

Gdańska Infrastruktura  
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk   
tel. 58 326 67 00, faks 58 326 67 01
email giwk@giwk.pl

Nasze cele 
• Poprawa satysfakcji mieszkańców Gdańska z jakości wody pitnej. 

• Zwiększenie ochrony zasobów ujęć wody poprzez racjonalne  

korzystanie z zasobów wód podziemnych. 

• Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody mieszkańcom Gdańska. 

• Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby. 

• Zwiększenie terenów skanalizowanych. 

• Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

• Modernizacja gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Wieloletnie programy 
inwestycyjne

Program uporządkowania sieci nieprzejętych

Monitoring wód podziemnych w Gdańsku  
i Sopocie  
współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Plan funkcjonowania systemu wodociągowego 
Gdańska w latach 2010-2025

215 mln EURwspółfinansowany ze środków Funduszu Spójności

Unii Europejskiej

Gdański projekt wodno-ściekowy etap I1|

współfinansowany ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego

Energetyczne wykorzystanie 
biogazu na Oczyszczalni Ścieków 
Gdańsk Wschód 24 mln PLN

budżet |  kwota netto

4|

5,7 mln PLN
budżet |  kwota netto

Wymiana przyłączy z rur ołowianych 2005-20113|

5 |

6 |

7 |

Co warto śledzić na 
stronie internetowej 
www.giwk.pl

293 mln PLN
budżet |  kwota netto

współfinansowany ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Gdański projekt wodno-ściekowy etap II2|
zasady przyłączenia do sieci 

zakres realizowanych inwestycji

działania edukacyjne

oferty pracy

przetargi

W trosce o środowisko broszurę  wyprodukowaliśmy na papierze ekologicznym.



Gdańska Infrastruktura  
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Co osiągnęliśmy w latach 2004-2011?

Zobacz wyniki badań jakości wody  

w największych miastach Polski  

www.tester.brita-polska.pl
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W Gdańsku poprawiła się 
jakość wody dostarczanej 
dla wodociągu centralnego.

Zgodność jakości wody z normami  

 Unii Europejskiej:

  2006  – 78%  

    2011  – 100%  

Zwiększa się dostępność kanalizacji sanitarnej 
w Gdańsku.

• około 100 km  sieci kanalizacji sanitarnej, 

• dla około 6000  mieszkańców Gdańska.

Stopień skanalizowania miasta:

2006  – 97,6%  

2011  – 98,8%
Nowe sieci w dzielnicach: Olszynka, 

Św. Wojciech, Lipce, Kiełpino, Jasień, 

Łostowice, Świbno, Barniewice, Orunia, 

Osowa, Zabornia.

W ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego 

etap I powstało:
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Rozbudowaliśmy  
i zmodernizowaliśmy gdański 
system wodociągowo-kanalizacyjny  
w latach 2005-2011 za kwotę 
około

W CELU  

UZYSKANIA 

SZERSZYCH 

INFORMACJI  

O DZIAŁALNOŚCI  

SPÓŁKI zapraszamy 

na naszą stronę 

internetową  

www.giwk.pl830 mln PLN
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Zakończyliśmy wymianę przyłączy z rur ołowianych. 

3

Zmodernizowaliśmy Oczyszczalnię Ścieków Gdańsk Wschód.
Zredukowaliśmy ładunek azotu i fosforu odprowadzany  
do Zatoki Gdańskiej.

4

Zaangażowaliśmy się w rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych.

5

Zbudowaliśmy instalację do produkcji 
„zielonej energii” z biogazu na 
Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód.

6

7

zawsze obecni  
nie zawsze widoczni

Działamy na rzecz wysokiej jakości wody pitnej  

oraz odprowadzania ścieków przy poszanowaniu

środowiska naturalnego.

W tym celu realizujemy szereg inwestycji. 

Fundusze na inwestycje zdobywamy między innymi  

ze środków Unii Europejskiej.
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