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Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzy-
stającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków.

Cele szczegółowe projektu: 
1. Ochrona środowiska naturalnego, w tym obszarów cennych przyrodniczo 

poprzez zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami 
do wód i ziemi. 

2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i osadniczej Pułtuska, 
dzięki skanalizowaniu niepodłączonych odcinków miasta. 

3. Dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa pol-
skiego i unijnego, szczególnie do dyrektywy Rady 91/271/EWG. 

Projekt pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mie-
ście Pułtusk” to obecnie największe pod względem wartości przedsięwzięcie 
realizowane przy udziale środków unijnych na terenie aglomeracji Pułtusk. 
Polega na budowie około 11 km kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowej 
modernizacji węzła odwadniania osadów. 

Budując sieć kanalizacji sanitarnej stwarzamy możliwość likwidacji zbior-
ników bezodpływowych, które nie zawsze są szczelne, przez co do wody i 
gleby przedostają się niebezpieczne i zagrażające zdrowiu substancje. 

W związku z powyższym mieszkańcy, którzy podejmą decyzję o przyłą-
czeniu do nowobudowanej sieci, mają na uwadze nie tylko ochronę środo-
wiska naturalnego ale również troskę o zdrowie. 

Korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej ma pozytywny aspekt finansowy, 
bo płacimy znacznie mniej niż za wywóz ścieków gromadzonych w zbiorni-
kach bezodpływowych. Koszt wywozu ścieków to w 2018r. około 15 zł/ brut-
to 1m3, a koszt odprowadzenia ścieków do kanalizacji 5,68 zł brutto zł/1m³. 
Oznacza to, że oszczędność dla czteroosobowej rodziny wytwarzającej śred-
nio 10 m³ ścieków miesięcznie wyniesie ponad 1100 zł rocznie. 

Chcemy również zwrócić uwagę, że przyłączenie się do sieci wynika 
z przepisów prawnych: ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j.) oraz ustawy z dnia 07 
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków (Dz.U.2018.1152 t.j.).

Zgodnie z wyżej wymienionymi ustawami to na właścicielu nieruchomo-
ści spoczywa obowiązek przyłączenia się do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Ponadto budowa kanalizacji to fundament pod kolejne inwestycje jakimi 
są modernizacja dróg na terenie 
naszego miasta. 

Liczba mieszkańców podłą-
czonych do wybudowanej sieci to 
tzw. efekt ekologiczny - najważ-
niejszy wskaźnik przy ocenie pro-
jektów środowiskowych.

Realizacja projektu bezpo-
średnio przekłada się na wzrost 
atrakcyjności gospodarczo - tu-
rystycznej gminy, poprawę wa-
runków infrastrukturalnych, 
koniecznych dla zapewnienia 
stabilnego rozwoju społeczno-
gospodarczego terenu objętego 
inwestycją.

Podsumowując warto podłączyć się do sieci, a przemawiają za tym:
•	 ekologia – dbamy o środowisko naturalne, a tym samym o zdrowie.
•	 cena – ponosimy mniejsze koszty niż przy wywożeniu ścieków.
•	 wygoda – nie musimy kontrolować szamb.

Koszt przyłączenia do sieci
Nie można określić jednej stałej ceny za przyłączenie do sieci kanaliza-

cyjnej. Na ostateczny koszt składają się m.in. wykonanie projektu przyłącza, 
wybudowanie przyłącza (koszt zależy od długości przyłącza, warunków tere-
nowych i cen rynkowych) oraz odbiór i prace geodezyjne. 
Wykaz ulic, gdzie zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna, a mieszkańcy 
będą mogli  przyłączyć się do sieci:

•	 Aleja Wojska Polskiego 
•	 ul. Żwirki i Wigury 
•	 ul. New Britan 
•	 ul. Glinki 
•	 ul. Śniegockiego 
•	 ul. Mickiewicza

•	 GS  (na działkach o nr ewid.: 1/2 i 42/23) 
•	 ul. Wiśniowa i ul. Winogronowa
•	 ul. Pod Wróblem  
•	 ul. Białowiejska
•	 ul. Zielona Dróżka
•	 ul. Wspólna i Rybitew

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Baltazara, Wygon I, Wygon II z uwzględnieniem nieruchomości położonych 
przy ul. Kościuszki na terenie działek w obrębie 10 i 14 w Pułtusku



	Dofinansowanie projektu z UE: 10 714 135,32 PLN 
	Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 20 631 562,14 PLN 
	Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 12 604 865,09 PLN

	Wskaźniki realizacji projektu: 

•	 Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 10,86 km 
•	 Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej - 0,25 km 

•	 Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków - 1 szt. 
•	 Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do 

sieci w wyniku realizacji projektu – 807 osób 

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy
JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT:

   

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Pułtusku

ul. Wyszkowska 2, 06 – 102 Pułtusk, 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 700 - 1500 

tel.  23 692-17 -91, fax. 23 692-17-91
jrp.pwik@pultusk.home.pl


