
Zapewnienie możliwości przyłączenia do 
systemu kanalizacji sanitarnej mieszkańców 
osiedla Góry-Ciechomice poprzez wybudo-
wanie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej.

Podniesienie standardów sanitarnych dla 
mieszkańców lewobrzeżnej części Płocka.

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej te-
renów. 

Polepszenie jakości wody w Wiśle. 

Poprawa stanu środowiska naturalnego, czy-
stości wód i gleby.

Osiągnięcie polskich i europejskich standar-
dów oraz norm odnoszących się do gospo-
darki ściekowej na obszarze gminy. 

Wypełnienie zobowiązań Polski wobec Unii 
Europejskiej w zakresie ochrony środowiska

Cele i korzyści z realizacji Projektu
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„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. realizują 
Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej miasta Płocka, etap II”. Projekt 
jest współfinansowany przez Unię Europej-
ską ze środków Funduszu Spójności w ra-
mach działania 1.1 Gospodarka wodno – 
ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. 
RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

O projekcie

Zakończenie prac zaplanowane jest na poło-
wę 2015 roku. Inwestycja będzie kosztowała 
11,1 mln zł netto.

W wyniku przedsięwzięcia do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej podłączonych zostanie ok. 
1450 osób.

dzenie ścieków do oczyszczalni Masze-
wo”. Trwają prace związane z opracowa-
niem dokumentacji technicznej wraz z uzy-
skaniem pozwolenia na budowę. Planowane 
rozpoczęcie robót budowlanych – II kwartał 
2014 r. Wartość inwestycji to 7,3 mln zł 
netto, a planowane zakończenie zadania - 
luty 2015 r.

Trzecim zadaniem projektu realizowanego 
przez „Wodociągi  Płockie” Sp. z o.o. jest 
dostawa specjalistycznego samochodu 
do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Umo-
wa na realizację zadania została podpisana 
30.09.2013 r. Wykorzystywanie  samochodu 
wyposażonego w nowoczesne rozwiązania 
techniczne, wpłynie korzystnie na skute-
czność czyszczenia sieci kanalizacyjnej, 
zapewni również zmniejszenie ilości od-
padów technologicznych z przepompowni 
i oczyszczalni ścieków. Termin dostawy sa-
mochodu planowany jest na luty 2014 roku. 
Wartość  dostawy - 2,4 mln zł netto.

Unia Europejska po raz kolejny wspiera 
inwestycję „Wodociągów Płockich” 

Umowę na realizację zadania: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie osie-
dli Góry – Ciechomice” podpisano w dniu 
2 sierpnia 2013 roku. Do końca 2013 r. 
wykonano większość kolektorów kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Przyszkolnej i Nowoosie-
dlowej. Trwają prace w kolejnych ulicach, 
m.in.: Łąckiej, Edukacyjnej i Pedagogicznej.

Budowa kanalizacji w ul. Góry

Budowa kanalizacji w ul. Nowoosiedlowej

W dniu 30 kwietnia 2013 roku podpisano 
umowę dla zadania: „Modernizacja sys-
temu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej 
części Płocka, poprzez likwidację oczy-
szczalni Góry i Radziwie, budowę prze-
pompowni ścieków na osiedlu Góry wraz 
z przewodem tłocznym oraz budowę 
przepompowni ścieków na osiedlu Ra-
dziwie wraz z przewodem tłocznym pod 
dnem Wisły zapewniającym odprowa-

Planowany całkowity koszt projektu wynosi  
54 909 967,26 zł (w tym koszty kwalifikowane 
44 565 850, 61 zł). Kwota dofinansowania 
z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 
24 156 696,49 złotych.

Projekt współfinansowany 
ze środków unijnych

Szczegółowy harmonogram robót zamie-
szczony jest na stronie internetowej 
www.jrp.wodociagi.pl. Od marca 2014 r. 
planuje się rozpoczęcie prac związanych 
z odtworzeniem dróg po robotach kanali-
zacyjnych. W ramach inwestycji powstanie 
18,5 km kanalizacji i 11 przepompowni 
ścieków.


