
Unia Europejska wspiera inwestycje „Wodociągów 
Płockich” Sp. z o.o.

Zadania wykonywane w ramach Projektu:

,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. realizują Projekt pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta 
Płocka, etap II”. Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 
1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 
tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
Planowany całkowity koszt projektu wynosi 45 949 557,37 zł             
(w tym wydatki kwalifikowane 25 421 585,90 zł). Kwota dofi-
nansowania z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż                 
21 608 348,02 zł. Zakończenie robót budowlanych wszystkich 
zadań objętych Projektem przewidywane jest do końca 2015 
roku.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli 
Góry  i Ciechomice” 
W ramach zadania wykonano ponad 11 km sieci grawitacyjnej  
w zakresie średnic DN 200-400, ponad 4 km sieci tłocznej            
w zakresie średnic DN 90-200 oraz ponad 400 podłączeń. Od 
listopada b.r. część ścieków dopływa do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Kolejne ścieki sanitarne z gospodarstw 
domowych popłyną po uruchomieniu przepompowni w pier-
wszym kwartale 2015 roku. Aktualnie trwają prace związane            
z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników. Zakończenie prac 
planowane jest na połowę 2015 roku, a koszt zadania wyniesie 
ponad 11 mln zł netto.

„Modernizacja systemu gospodarki ściekowej 
lewobrzeżnej części Płocka”
Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku rozpoczęto montaż 
przepompowni ścieków w Radziwiu oraz Górach. W styczniu b.r. 
rozpoczną się próby rozruchu mechanicznego i technolo-
gicznego. W pierwszym kwartale 2015 roku przestarzałe tech-
nologicznie oczyszczalnie, które nie spełniają obowiązujących 
przepisów dotyczących wprowadzania ścieków do wód, zostaną 
zlikwidowane całkowicie. Wkrótce ścieki z lewobrzeżnej części 
miasta popłyną rurociągiem pod dnem Wisły, dwoma kanałami 
tłocznymi o długości ok. 7 km, do zmodernizowanej oczyszczalni 
ścieków w Maszewie. Wartość inwestycji to ok. 7,3 mln zł netto. 
Zakończenie prac planowane jest na II kwartał 2015 roku.

,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego 
odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do 
Wisły”. 
Realizacja zadania polega na odbudowie kolektora zrzutowego, 
którego praca jest nierozerwalnie związana z prawidłowym 
funkcjonowaniem oczyszczalni i wpływa bezpośrednio na efekt 
jej pracy. Zmodernizowany kanał zapewni prawidłowe 
funkcjonowanie i odprowadzanie oczyszczonych ścieków do 
Wisły. Pozwoli to w przyszłości uniknąć zagrożenia, jakim może 
być awaria kanału powstała na skutek zużycia konstrukcji i zwią-
zane z tym ryzyko powstania utrudnień w pracy oczyszczalni 
obsługującej docelowo całą aglomerację Płocka. Odbudowa 
kanału będzie prowadzona metodą bezwykopową. W ramach 
zadania rozpoczęto roboty budowlane w zakresie wykonywania 
komór żelbetowych. Wartość inwestycji to kwota ok. 2,0 mln zł 
netto. Zakończenie prac przewidziane jest na II kwartał 2015 
roku.

,,Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów 
technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie” – 
wartość zadania około 3,7 mln zł netto,

,,Dostawa pojazdu specjalnego do inspekcji telewi-
zyjnej sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem i 
oprogramowaniem” – wartość dostawy około 1,4 mln zł netto

,,Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czysz-
czenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody,” – 
wartość dostawy ponad 2,7 mln zł netto,

,,Dostawa ładowarki kołowej do załadunku odpadów 
technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie”  – 
wartość dostawy około 0,4 mln zł netto.

Ponadto w ramach Projektu zrealizowane będą 
zadania, dla których zostały już zawarte umowy z 
wykonawcami:



,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., dbając o miasto i jego 
mieszkańców zachęcają do jak najszybszego przyłączenia się do 
nowej sieci kanalizacyjnej. Obowiązek przyłączenia się do nowo 
wybudowanej kanalizacji wynika z zapisu ustawowego art. 5 
ust. 1 pkt. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                  
w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. 2013 poz.1399).

Potwierdzeniem osiągnięcia efektu ekologicznego będzie 
podłączenie 1450 osób do nowowybudowanej sieci 
kanalizacyjnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice do konca 
2015 roku. Apelujemy do Państwa o szybkie przyłączanie się!             

PRZYŁĄCZ SIĘ, 
BĄDŹ EKOLOGICZNY!

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciecho-
mice praktycznie została zakończona. Prawdopodobnie wczes-
ną wiosną przepompownie ścieków zostaną zaopatrzone                   
w energię elektryczną i wówczas ścieki ze wszystkich Państwa 
posesji będą mogły być włączone do systemu miejskiego. 

Teraz jest czas na podłączenie się do kanalizacji! 
W tym celu należy:

1. Wykonać odcinek kanalizacji sanitarnej pomiędzy studnią 
rewizyjną znajdującą się na działce a budynkiem. Zalecamy 
zastosowanie następujących materiałów: rur kamionkowych 
uszczelnianych na uszczelki, z litego polipropylenu lub nieplas-
tyfikowanego polichlorku winylu, o średnicy 160 mm i sztyw-
ności min. SN8. Wybudowane przyłącze pozostanie na majątku      
i w eksploatacji właściciela działki, w związku z tym, w celu unik-
nięcia w przyszłości awarii należy wybudować ją zgodnie ze 
sztuką budowlaną i należytą starannością.

2. Powyższe prace należy zgłosić w trakcie realizacji do odbioru 
oraz podać stan wodomierza w momencie przepięcia instalacji 
kanalizacyjnej do sieci (Adam Stepkowski – tel. 024 364 42 20, 
Tomasz Krusiński tel. 024 364 42 21).

3. Po wykonaniu całości prac należy dostarczyć inwentaryzację 
geodezyjną wykonanego podłączenia, opracowaną przez 
uprawnionego geodetę w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej. 

4. Po bezusterkowym odbiorze zapraszamy do Biura Obsługi 
Klienta do siedziby Spółki przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11              
w Płocku, w celu podpisania umowy na odprowadzanie ścieków.
Kontakt telefoniczny do Biura Obsługi Klienta - 24 364 42 30 lub 
24 364 42 32.  Do podpisania umowy niezbędne są:

aktualny tytuł prawny do nieruchomości (wypis z księgi 
wieczystej, akt notarialny lub inny), w przypadku 
współwłasności nieruchomości - pełnomocnictwa do repre-
zentowania współwłaścicieli wydane osobie działającej w ich 
imieniu z czytelnym podpisem, wzór druku do pobrania na 
stronie internetowej: 

 
Dokument taki jest niezbędny do jednoznacznego sprecy-
zowania w umowie prawa własności właściciela nieruchomości.

dowód osobisty.

5. Jednocześnie informujemy, iż na potrzeby zawarcia umowy 
na odprowadzanie ścieków, nie jest konieczne opracowanie 
projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od 
studni do budynku.

komfort użytkowania instalacji wodociągowo – 
kanalizacyjnej w budynkach  (stały odbiór ścieków, bez 
konieczności kontroli ich poziomu w szambie i zgłaszania do 
wywozu),

znaczne oszczędności wydatków z budżetu domo-
3wego! (nawet do 10 zł za 1 m  w porównaniu do wywozu wozem 

asenizacyjnym),
gospodarstwa domowe staną się bardziej przyjazne 

dla  środowiska w bezpośrednim otoczeniu domostwa poprzez 
czystość wód gruntowych i gleby.

www.wodociagi.pl/artykul/wnioski-i-formularze-do-pobrania

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej przyniesie 
wymierne korzyści każdemu użytkownikowi, m.in.:

- sieć kanalizacyjna


