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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.

GdaŃSKI PrOJeKt 
WOdNO-ŚCIeKOWy etaP II 

wydrukowano na papierze ekologicznym



CZĘŚĆ I 
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
   i tłocznej wraz z przyłączami i studzienkami  
   przyłączeniowymi do posesji w rejonie ulic:  
   Kielnieńskiej, Myśliborskiej, Kwidzyńskiej, Chełmińskiej,   
   Chojnickiej, Krajeńskiej, Złotowskiej, Kruszwickiej,  
   Gnieźnieńskiej i Iławskiej
• budowa bezobsługowej przepompowni ścieków  
   w rejonie ul. Kielnieńskiej

CZĘŚĆ II
• budowa sieci wodociągowej w ul. Zeusa i Junony
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
   i tłocznej wraz z przyłączami i studzienkami  
   przyłączeniowymi do posesji w rejonie ulic: Nowy  
   Świat, Oriona, Penelopy, Barniewickiej, Konstelacji,  
   Zeusa, Seleny, Herosa, Westy, Cerery, Hestii, Junony,  
   Izydy, Konkordii, Jutrzenki, Centaura i Letniskowej
• budowa bezobsługowej przepompowni ścieków  
   w rejonie ul. Letniskowej

ZaKreS INWeStyCJI

rOZSZerZeNIe ZaKreSu 
INWeStyCJI 
(W faZIe PrOJeKtOWaNIa)

cel inwestycji
• zapewnienie mieszkańcom dzielnicy  
   Osowa dostępu do kanalizacji sanitarnej
• uporządkowanie gospodarki 
   wodno-ściekowej Gdańska poprzez   
   zwiększenie stopnia skanalizowania  
   do 99,4%

• 13,88 km sieci kanalizacyjnej i 3,27 km przyłączy 
• 2 przepompownie ścieków (przy ul. Kielnieńskiej  
   i Letniskowej)

ZaKreS rZeCZOWy

sieć kanalizacji sanitarnej

sieć wodociągowa

sieć tłoczna

przepompownia ścieków

• IV kwartał 2012 – III kwartał 2014

CZaS reaLIZaCJI

• strona internetowa inwestora:                                   

   www.giwk.pl

• lokalne portale internetowe:

   www.osowa.com 

   www.osowa24.pl 

• lokalna gazetka:

  „u nas”

GdZIe SZuKać aKtuaLNyCH 
INfOrMaCJI O PrZeBIeGu  
INWeStyCJI

sieć kanalizacji sanitarnej

sieć wodociągowa

Podłączenie poszczególnych nieruchomości  
do sieci kanalizacyjnej możliwe będzie dopiero  
po zakończeniu całej inwestycji i jej odebraniu 
przez inwestora.

PrZyŁĄCZeNIe dO SIeCI

• sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
   i studzienkami przyłączeniowymi do posesji  
   w rejonie ulic: Gowidlińskiej, Zatokowej, Cerery,   
   antygony, Jutrzenki, Planetarnej, Oriona,  
   Barniewickiej i Wenus
• sieć wodociągowa w ul. Iławskiej, Kielnieńskiej  
   i Gowidlińskiej

Zakres inwestycji roZsZerZenie
Zakresu inwestycji

(W faZIe PrOJeKtOWaNIa)


