
JESTEM EKOLOGICZNY 
• 

I SPRAWY SRODOWISKA 
Sti DLA MNIE WAZNE 

• 

Przyiqczanie si~ do wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej jest nie tylko obowiqzkiem 
wynikajqcym z przepis6w prawa, jest r6wniei: 
dowodem swiadomosci ekologicznej oraz 
dbalosciq a otaczaj<jce srodowisko naturalne 
i jego zasoby. 

• 

FORMALNOSCI ZWltiZANE 
Z PRZYltiCZANIEM Sis 
DOSIECI 

Zainteresowani przyiqczeniem do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej powinni zawrzec stosQwnq 
umow~ na odbior sciek6w, kt6rq podpisuje si~ 
Z operatorem sieci - Saur Neptun Gdansk S.A.; 
Gdansk. ul. Walowa 46. 
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• uwolnisz siE: od odor6w i ryzyka wdychania 
trujqcych gaz6w powstajqcych na dnie szamba 

• unikniesz ryzyka skaienia gleby - monitoring sieci 
gwarantuje jej szczelnose 

• likwiduj<i!c szambo -likwidujesz zagroienie 
chorobotw6rcze 

• owoce i warzywa z przydomowego ogr6dka b~dq 
zdrowe i ekologiczne, bez ryzyka zanieczyszczenia 
ze skaionej sciekami gleby 

• nie musisz kontrolowae ilosci wytwarzanych 
sciek6w - przy korzystaniu z kanalizacji sanitarnej 
nie istnieje problem przepelnienia 

• pozbywasz si~ odpowiedzialnosci za ewentualne 
awarie - za siee kanalizacji sanitarnej odpowiada 
podmiot zajmujqcy siE: jej eksploatacjq 

Prawo lokalne w tym zakresie reguluje Uchwala 
nr XX/503!OB Rady Miasta Gdanska z dnia 28 
lutego 200B r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystoSci i porzqdku na terenie miasta Gdanska 

. . 
ze zmlanaml. 

Trese uchwaly dost~pna na stronie: 
http://www.gdansk.pl wzakladce samorz<1d / 
prawo lokalne / tekst", ujednolicone w",branych 
akt6w prawnlJch. 

Koszt przyl<i!czenia siE: do sieci kanalizacji 
sanitarnej moie bye obciqieniem dla domowego 
budietu, dlatego wladze lokalne kaidego roku 
zabezpieczaj<i! srodki na dofmansowanie likwidacji 
zbiornik6w bezodplywowych (szambJ poprzez 
przyl<i!czenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
Jednorazowa dotacja moie pokrye 100% wydatk6w, 
jednak w kwocie nie wyiszej nii 3000 zllub 4000 zl 
jesli scieki odprowadzane byly do przydomowej 
oczyszczalni sciek6w. Dodatkowo, moina uzyskae 
dotacjE: w wysokoSci 500 zl w przypadku braku 
moiliwosci grawitacyjnego odprowadzania 
sciek6w, co wymaga zastosowania pompy. 

Szczeg610we informacje w tym zakresie moina 
uzyskae na stronie internetowej miasta: 
http://www.gdansk.pl w zakladce 
srodowisko I procedurlJ W",dzialu Srodowiska. 
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