
Żyjemy w harmonii
                               ze środowiskiem



Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni jako sukcesor Zakładu Wodociągów                                
i Kanalizacji miasta Gdyni obchodzi jubileusz 80-lecia.
WW ciągu ostatnich kilkunastu lat Spółka przeżyła bardzo intensywny rozwój, stając się przedsiębiorstwem 
innowacyjnym, nowoczesnym, efektywnym ekonomicznie i przyjaznym dla klientów. Nastąpiły istotne 
zmiany w strukturze własnościowej przedsiębiorstwa. Udziałowcami, poza Komunalnym Związkiem Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”, zostały miasta: Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo oraz gminy wiejskie Kosakowo           
i Wejherowo.
WW Spółce funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania spełniający wysokie normatywne wymogi. Objęte 
są nim wszystkie działania i osoby bezpośrednio oraz pośrednio związane z usługami świadczonymi przez 
firmę. Istotnym uzupełnieniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest posiadanie certyfikatu 
laboratorium badawczego, zapewniającego kompetencje do prowadzenia wiarygodnych i bezstronnych 
badań. O innowacyjności i nowoczesności przedsiębiorstwa decydują też stosowane rozwiązania 
techniczne w postaci telemetrii i automatycznej kontroli podstawowych procesów technologicznych.
DDla rozwoju Spółki w pierwszej dekadzie obecnego stulecia kluczowe znaczenie miała realizacja 
międzygminnego projektu inwestycyjnego pn. „Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę                               
i oczyszczanie ścieków”, finansowanego w większości ze środków Unii Europejskiej. Zastosowane                     
w ramach projektu technologie i urządzenia spełniają najwyższe wymagania norm polskich i europejskich, 
zapewniając wysoką jakość wody pitnej oraz ochronę środowiska naturalnego człowieka.
RRealizacja tego przedsięwzięcia wymagała od Spółki zaangażowania również znacznych  środków własnych. 
Sukces był możliwy dzięki dobremu planowaniu i organizacji pracy, co potwierdzają wysokie wskaźniki 
ekonomiczno - finansowe.
Ważnym dopełnieniem niepodważalnych osiągnięć przedsiębiorstwa w zakresie techniki, eksploatacji                     
i ekonomiki jest także pozytywne postrzeganie jego działalności przez klientów, potwierdzone wynikami 
niezależnych badań oraz otrzymanie w 2010 roku Godła Firmy Przyjaznej Klientowi.
SSukcesy firmy są rezultatem pracy jej zarządu, dyrekcji i pracowników, wśród których więcej niż 25% 
posiada wyższe wykształcenie. Od 1997 r. na czele Spółki stoi, jako jednoosobowy zarząd, prezes Henryk 
Tomaszewski, który wykonuje swoje obowiązki niezwykle kompetentnie, odpowiedzialnie, z wielką pasją                     
i znawstwem zagadnień ekonomicznych, prawnych oraz technicznych.
Dzięki zarządowi umiejętnie współpracującemu z dyrektorami, kierownictwem i pozostałą załogą, PEWIK 
GDYNIA Sp. z o. o. stanowi wzór godny naśladowania i może patrzeć optymistycznie w przyszłość, 
oczekując dalszych sukcesów.

OOlgierd Wyszomirski          
Przewodniczący Rady Nadzorczej          
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Szanowni Państwo,

w bieżącym roku przypada 80 rocznica powstania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji miasta Gdyni (ZWiK), 
którego sukcesorem jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  
WW ciągu pierwszych dziesięciu lat istnienia firmy udało się wybudować od podstaw nowoczesną na owe 
czasy infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Sukces ten był możliwy dzięki dużym nakładom środków 
i ciężkiej pracy ekip budowlanych. Szczególną rolę odegrały jednak dwie osoby. Pierwsza z nich to 
znakomity projektant, profesor Karol Pomianowski. Jego koncepcje doskonale sprawdziły się w praktyce. 
Druga postać to inżynier Mieczysław Michalski, pierwszy dyrektor ZWiK. Mimo upływu lat pamiętamy                
o ich zasługach. 
PPrzez minione dziesięciolecia nasza firma wielokrotnie zmieniała nazwę, jednak podstawowy profil 
działalności był zawsze taki sam. Utworzona w 1992 roku Spółka niewiele przypomina dawne miejskie 
wodociągi. Dziś to jedno z większych przedsiębiorstw tej branży w skali kraju, nowoczesne pod względem 
technicznym, technologicznym i efektywności zarządzania. Działa na obszarze kilku miast: Gdyni, Rumi, 
Redy i Wejherowa, części gmin wiejskich Kosakowo i Wejherowo - zrzeszonych w Komunalnym Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz w części sąsiedniej gminy Puck. 
UUkład sieci i obiektów tworzy zbiorczy system wodociągowy i kanalizacyjny, zaspokajający potrzeby ponad 
370 tys. mieszkańców. 
W 2009 roku zakończyliśmy realizację największego w powojennej historii przedsiębiorstwa projektu 
inwestycyjnego pn. „Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”, współ- 
finansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności dotacją w kwocie ponad 33 mln euro. 
Przedsięwzięcie to jest przykładem pozytywnej, partnerskiej współpracy samorządów lokalnych i Spółki 
jako podmiotu gospodarczego, w realizacji programu zadań dostosowawczych do wymagań unijnych.
UUtrzymanie odpowiednich standardów działania ułatwia Zintegrowany System Zarządzania - Jakość, 
Środowisko oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. W maju 2007 roku laboratoria Spółki uzyskały 
rozszerzenie akredytacji oraz zaktualizowany Certyfikat Akredytacji, który jest dowodem na 
przystosowanie metod organizacji pracy do nowych procedur. Strategię firmy od lat charakteryzuje troska 
o zapewnienie klientom pełnego dostępu do usług świadczonych profesjonalnie i niezawodnie. W marcu 
2010 roku Spółka otrzymała Godło Programu Certyfikacyjnego Firma Przyjazna Klientowi, który jest 
potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów i nowoczesnego podejścia do obsługi klienta. 
ZZa propagowanie zasad etyki, takich jak: solidność, uczciwość i terminowość w kontaktach między 
partnerami gospodarczymi, a także za zaangażowanie i wkład w rozwój regionu Spółka została dwukrotnie 
laureatem konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. W marcu 2010 roku otrzymała za działania 
proekologiczne ogólnopolską nagrodę Zielony Laur w konkursie organizowanym pod patronatem 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej, także Radio Gdańsk doceniło 
starania Spółki na rzecz ochrony środowiska, przyznając nagrodę za popularyzowanie tematyki 
proekologicznej.
DDzień dzisiejszy stawia nowe wyzwania - organizacyjne i inwestycyjne. Przed nami realizacja kolejnego 
przedsięwzięcia współfinansowanego środkami Funduszu Spójności pn. „Rozbudowa systemów kanalizacji 
sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”.  Inwestycja ta zapewni dostawę wody o wysokich 
parametrach jakościowych oraz umożliwi odbiór ścieków na obszarze rozbudowującej się dzielnicy 
Wiczlino.
SStosowane przez Spółkę najnowocześniejsze technologie spełniają wszelkie przepisy prawa europejskiego, 
a wdrożone procedury i procesy zapewniają efektywność ekonomiczną, podwyższanie jakości usług                   
i zadowolenie klienta. To dowód także na to, że poważnie traktujemy naszą misję ”Żyjemy w harmonii ze 
środowiskiem”.

Henryk Tomaszewski          
Prezes Zarządu          
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Rys historyczny 1912 - 1992
Kalendarium

1912 

1922

1924

1926

1927

1927-28 

1928

1929

Na Oksywiu wybudowano małą stację pomp z napędem wiatrakowym o wydajności 15 m³/h, 
wieżę ciśnień o konstrukcji betonowej oraz lokalny wodociąg o długości ok. 1,5 km, 
dostarczający wodę do kilkudziesięciu rodzin zamieszkujących ulice: płka Dąbka (dawna 
Oksywska), Muchowskiego i Dickmana oraz Kępę Oksywską;

Opracowano koncepcję zaopatrzenia w wodę nowo budowanego osiedla Kamieniec Pomorski
(obecnie teren Kamiennej Góry i Wzgórza Św. Maksymiliana);

PPierwsze Towarzystwo Polskich Kąpieli Morskich uzbroiło w sieć wodociągową ulice na 
Kamiennej Górze (na odcinku od Zawiszy Czarnego do Polanki Redłowskiej). Wykonano dwa
odwierty studzien artezyjskich. Pierwszy w rejonie ulicy Ejsmonda o wydajności 34 m³/h,          
a drugi przy ulicy I Armii WP (dawna Lipowa) o wydajności 20 m³/h. Przy każdej z nich 
wybudowano stację pomp i zbiornik na wodę o pojemności 60 m³;

Ludwig Hoffmeister ułożył w Gdyni wodociąg z hydrantem w okolicy dworca kolejowego;

Przyłączono Śródmieście Gdyni do wodociągu kolejowego;
220 kwietnia Wojewoda Pomorski zatwierdził pożyczkę w wysokości 175 tys. zł na budowę 
wodociągów;
Rada Miejska upoważniła Magistrat miasta Gdyni do zaciągnięcia długoterminowej   pożyczki 
w Banku Gospodarstwa Krajowego na wybudowanie  wodociągu;

Prof. Karol Pomianowski sporządził dla Gdyni kompleksowy projekt zaopatrzenia w wodę           
i odbioru ścieków;

Zawarto umowę na budowę wodociągów z gdyńską firmą T. Grobelski, H. Czaplicki;
5 5 lipca podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej z poznańską firmą „TRI”;

1 lutego powołano Dział Budowy Kanalizacji i Wodociągów miasta Gdyni. Funkcję kierownika 
powierzono inż. Mieczysławowi Michalskiemu;  
15 maja rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Nadbrzeżnej (obecnie 
Waszyngtona);
3 lipca Ministerstwo Robót Publicznych zatwierdziło projekt prof. Karola Pomianowskiego   
zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków;
33 września rozpoczęto budowę zbiornika wody o pojemności 2000 m³ przy ulicy  
Witomińskiej;
10 grudnia zainaugurowano budowę stacji pomp wodociągowych przy ulicy Jana z Kolna;
15 grudnia zaczęto budowę przepompowni ścieków przy ulicy Piłsudskiego;
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Kalendarium

1930 

1931 

1932

1934

1936

10 stycznia zainicjowano budowę stacji pomp wodociągowych na Oksywiu;
5 lutego oficjalnie oddano do eksploatacji system wodociągowy. Podłączono do niego 250 
budynków, głównie w centrum miasta;
11 kwietnia komisaryczny Zarząd Miejski powołał Zakład Wodociągów i Kanalizacji miasta 
Gdyni (ZWiK). Posiadał on odrębną administrację, fundusze, rachunkowość i kasę. Zakład 
miał charakter użyteczności publicznej z prawem wyłączności w granicach miasta Gdyni. 
Zadaniem ZWiK była budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostarczanie wody 
do miejsc jej zużycia oraz odprowadzanie ścieków. Kapitały i fundusze dzieliły się na: kapitał 
zakładowy, obrotowy, renowacyjny i zasobowy. Władzami ZWiK były: Rada Miejska, Zarząd 
Miejski, Prezydent Miasta, Rada Zakładowa i Dyrektor. Zakład zatrudniał początkowo 5 
prpracowników umysłowych i 15 fizycznych. Dyrektorem został inż. Mieczysław Michalski;
15 kwietnia oddano do użytku sieć kanalizacji sanitarnej. W pierwszym etapie podłączono do 
niej 52 domy;
1 października uruchomiono oczyszczalnię ścieków z osadnikiem Imhoffa przy ulicy 
Nadbrzeżnej (obecnie Waszyngtona);
Oddano do eksploatacji przepompownię ścieków Nr 1 - Port przy ulicy Hryniewickiego;
Wykonano ogółem 32 km sieci wodociągowej, 21 km sieci kanalizacji sanitarnej, 5,9 km 
kanalizacji deszczowej;

Wybudowano dwukomorowy zbiornik wody o pojemności 1000 m³ na Obłużu (obecnie ulica 
Ledóchowskiego) o nietypowej konstrukcji z cylindrycznie usytuowaną ścianką działową              
w jego wnętrzu;
Ułożono sieć wodociągową o średnicy DN 150 mm i długości około 2,3 km w ulicach:  
Witomińska, Dworska (obecnie Rolnicza), Długa i Wąska;

OOgłoszono przetarg na budowę ujęcia wody w Rumi Janowie, który wygrało Przedsiębiorstwo 
Górnicze, Wiertnicze i Hydrotechniczne „M. Łempicki” S.A. z Sosnowca.

Oddano do użytku ujęcie wody o wydajności 25 000 m³/d w Rumi Janowie;
Wybudowano stację hydroforową dla  dzielnicy Witomino;

Wybudowano stacje hydroforowe dla Orłowa i Cisowskiego Wybudowania;
Firma inż. P. Mielczarskiego ułożyła sieć wodociągową o średnicy DN 80 mm i długości 1 km 
wzdłuż drogi leśnej pomiędzy ulicami Graniczną na Witominie a Łowicką w Małym Kacku;



Kalendarium

1939 

1937 

1940 

1940-44 

1942 

1943 

1945

1945-46

1951

Wybudowano automatyczną stację hydroforową przy ulicy Redłowskiej; 
Zakończono budowę sieci wodociągowej o średnicy DN 150 mm w ulicy Legionów (na odcinku 
od Piłsudskiego do Ujejskiego); 
Oddano do eksploatacji przepompownię ścieków Nr 2 - Kamienna Góra przy ulicy Prusa;

Do wybuchu II wojny światowej wybudowano 118 km sieci wodociągowej, 47 km sieci 
kanalizacji sanitarnej i 32 km kanalizacji deszczowej;
WWrzesień - gdyńskie wodociągi przeszły pod okupacyjny zarząd niemiecki;

Włączono Zakład Wodociągów i Kanalizacji miasta Gdyni do Zakładów Miejskich (Stadtwerke    
Gotenhafen);

Wybudowano 7,7 km sieci wodociągowej, w tym magistralę o średnicy DN 200 mm i długości
2,2 km łączącą ujęcie wody w Orłowie z siecią miejską przy ulicy Redłowskiej;

Wybudowano prowizoryczną stację pomp o wydajności 1000  m³/d w Orłowie;

Oddano do eksploatacji studnię z filtrem kamionkowym tzw. „Kiesfilter” w Orłowie;

11 kwietnia reaktywowano Zakład Wodociągów i Kanalizacji miasta Gdyni pod polskim  
zarządem;
4 kwietnia uruchomiono część sieci wodociągowej;

Przeprowadzono remont budynku stacji pomp, agregatów pompowych i kompresorów              
na ujęciu wody w Rumi;
Oczyszczono wnętrze zbiornika, usunięto pociski i zasypano rowy strzeleckie na stacji 
hydroforowej i zbiorniku wody przy ulicy Witomińskiej;
RRozpoczęto budowę nowego prowizorycznego budynku na stacji pomp wodociągowych              
w Orłowie;
Wymieniono zbombardowane odcinki sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej na długości 
około 130 km;

11 stycznia uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z 13 grudnia 1950 roku powołano Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), które należało do resortu Ministerstwa 
Gospodarki Komunalnej. Bezpośredni nadzór wykonywał Wydział Gospodarki Komunalnej 
przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni. Na czele przedsiębiorstwa stał Dyrektor;
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Kalendarium

7

1956

1955

1953

1958

1959

1960

1963

1964

1965

1966

1967

1967-1971

Wybudowano prowizoryczne ujęcie wody o wydajności 1500 m³/d przy ulicy Sieradzkiej            
w Małym Kacku; 

W dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana oddano do eksploatacji nową magistralę 
wodociągową o średnicy DN 250 - 300 mm;

Oddano do użytku rurociąg tłoczny o średnicy DN 500 mm z Rumi do Obłuża;

Zatwierdzono projekt wstępny na budowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej miasta Gdyni;

RRozpoczęto budowę głównego kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku od Dworca 
Głównego PKP do projektowanej przepompowni ścieków przy ulicy Wroniej;

Wybudowano ujęcie wody „Cedron” w Wejherowie;

Zakończono budowę ujęcia wody o wydajności 5800 m³/d w Kolibkach;

Przy ulicy Sieradzkiej wybudowano stację uzdatniania wody o wydajności 10 000 m³/d;
OOddano do eksploatacji I etap systemu kanalizacyjnego miasta obejmującego nową (typu 
mechanicznego) oczyszczalnię ścieków „Dębogórze”, kolektor główny, przepompownię ścieków 
„Główna” oraz kolektor w ulicy Puckiej;

Przekazano do eksploatacji sieć przesyłową o długości 2,3 km z Orłowa do stacji hydroforowej 
przy ulicy Redłowskiej;
Rozpoczęto budowę sieci przesyłowej o długości 2,1 km od zbiornika wody przy ulicy 
Witomińskiej do dzielnicy Witomino;

WWybudowano zbiornik wody „Chwarzno” o pojemności 2000 m³;

Rozpoczęto budowę ujęcia wody o wydajności 25 000 m³/d w dolinie rzeki Redy;

Wybudowano kolektor sanitarny WRR (Wejherowo - Reda - Rumia) o długości 18 km;
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1972–76 

1972

1969

1968

1973

1974

1975

1976

1978

Rozpoczęto budowę ujęcia wody o wydajności 3000 m³/d w Wielkim Kacku;

Oddano do użytku prowizoryczną stację pomp w Redzie o wydajności 8500 m³/d;

Wybudowano przepompownię wody P-1 oraz główne magistrale wodociągowe wzdłuż ulicy 
Morskiej;
Oddano do eksploatacji stację uzdatniania wody „Reda”;

OOddano do użytku dwa zbiorniki wody o pojemności po 5000 m³ każdy przy ulicy 
Witomińskiej (Tatrzańskiej);

Rozpoczęto budowę przepompowni ścieków „Akacjowa” w Orłowie;

1 lipca przekształcono na mocy Rozporządzenia nr 88/74 z 20 czerwca 1974 roku Wojewody 
Pomorskiego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Okręgowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (OPWiK), które obszarem działania 
obejmowało miasto Gdynię oraz powiaty: lęborski, pucki i wejherowski;
11 października Okręgowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni przejęło: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wejherowie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pucku 
oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku;
12 listopada powołano na mocy Zarządzenia nr 144/74 Wojewody Gdańskiego Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku (WPWiK), w skład którego weszły 
m.in. następujące przedsiębiorstwa:
- Okręgowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku,
  - Okręgowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni,
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu,
 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Żuław w Wodę;

1 stycznia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku Oddział           
w Gdyni przejęło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kartuzach, Zakład Wodociągów                    
i Kanalizacji w Rumi oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościerzynie;
Włączono do eksploatacji ujęcie wody w Wielkim Kacku;

OOddano do użytku ujęcie wody „Wiczlino Wieś”;

Rozpoczęto przebudowę systemu ujęcia wody w Redzie z lewarowego na pompowy;



9

Kalendarium

1980

1979

1982 

1984

1987

1990

1991

1992

Rozpoczęto budowę magistrali wodociągowej od ulicy Północnej do Południowej na odcinku 
pomiędzy Morską a Unruga, łączącą systemy zaopatrzenia w wodę z ujęć w Rumi  i Redzie;
Realizowano budowę kolektora sanitarnego „Cisowa - Rumia” z przepompownią ścieków            
w Rumi Janowie;
Zakończono budowę kolektora sanitarnego o przekroju DN 600 w Wielkim Kacku;

220 listopada przekształcono na podstawie zarządzenia nr 40/80 Wojewody Gdańskiego 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku w dwa odrębne 
przedsiębiorstwa:
- Okręgowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku,
- Okręgowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, które uzyskało osobowość 
prawną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorstw postanowieniem Sądu Rejonowego        
w Gdańsku. Organem założycielskim został Prezydent Miasta Gdyni;

ZZakończono budowę ujęcia wody „Wielki Kack”;
Uruchomiono kolektor sanitarny „Wielkopolska - Orłowska - Chwaszczyńska”;
Oddano do użytku zbiornik wody „Kacze Buki” o pojemności 5000 m³;

Rozpoczęto budowę ujęcia wody w Redzie Pieleszewie wraz z magistralą wodociągową do 
Gdyni;
Przystąpiono do rozbudowy oczyszczalni ścieków „Dębogórze” o część biologiczną;
Oddano do użytku stację uzdatniania wody „Wiczlino Wieś”;

OOddano do eksploatacji stację uzdatniania wody „Cedron” w Wejherowie;

Wybudowano magistralę wodociągową o średnicy DN 500 z Witomina do Płyty Redłowskiej;

Oddano do użytku kolektor sanitarny o długości 1,4 km na odcinku ulic Chwarznieńska - 
Olimpijska;
66 grudnia uchwałą nr 3/91 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy                    
i Chylonki” przekształcono przedsiębiorstwo w jednoosobową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością KZG „Dolina Redy i Chylonki”. Powstało Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni;

31 stycznia powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK 
GDYNIA Sp. z o.o.). 
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Gdyni (PEWIK GDYNIA Sp.          
z o.o.) powstało 31 stycznia 1992 roku                
w wyniku przekształcenia komunalnego 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Wodociągów              
i Kanalizacji w Gdyni (OPWiK) w jedno- 
ososobową spółkę z ograniczoną odpowie- 
dzialnością Komunalnego Związku Gmin (KZG) 
„Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni.

Do 1997 roku KZG ”Dolina Redy i Chylonki”  
posiadał 100% udziałów, w latach 1998 - 2009 
udziałowcami Spółki stawały się sukcesywnie 
gminy miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejhe-
rowo oraz gminy wiejskie Kosakowo i Wejhe-
rowo, wnosząc aportem majątek w postaci 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Tym samym przedsiębiorstwo stało się 
wieloosobową, samorządową spółką z ogra- 
niczoną odpowiedzialnością. 

W , , 

Struktura udziałów na 31.12.2009 r.

Rumia 19,44%

Wejherowo 7,20%

Gmina Wejherowo 3,44%

Reda 11,94%

Komunalny Związek
Gmin 14,22%

Gmina Kosakowo 0,32%

Gdynia 43,44%



Zmiany w udziałach znalazły odzwierciedlenie w wysokości kapitału zakładowego Spółki, który w ciągu 
18 lat wzrósł z 30 mln zł  do 209,9 mln zł.

Wartość bruo środków trwałych wzrosła w latach 1992 - 2009 z 78,4 mln zł do kwoty 771,3 mln zł,          
tj. o 692,9 mln zł, w tym o 145,6 mln zł w wyniku obligatoryjnego przeszacowania (w 1995 roku) 
wartości środków trwałych. Po uwzględnieniu umorzenia wartość neo majątku wzrosła z 72,1 mln zł 
do 527,3 mln zł.
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Kapitał zakładowy Spółki (w mln zł) w latach 1992 - 2009
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PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. funkcjonuje w oparciu         
o przepisy prawa handlowego. Jego działalność 
reguluje Ustawa z 6 czerwca 2001 roku                    
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (z rozporządzeniami 
wykonawczymi) oraz inne obowiązujące akty 
prawne. 

PPrzedsiębiorstwo prowadzi działalność gospo- 
darczą na podstawie:

zzezwolenia udzielonego decyzjami Przewo- 
dniczącego Zarządu KZG „Dolina Redy                      
i Chylonki” z 13 stycznia 2003 roku i z 27 
grudnia 2007 roku w zakresie poszerzenia (od 
1 stycznia 2008 roku) obszaru działania o część 
gminy wiejskiej Wejherowo;

zzezwolenia udzielonego decyzją Wójta Gminy 
Puck z 28 października 2008 roku w zakresie 
poszerzenia (od 1 stycznia 2009 roku) obszaru 
działania o część gminy wiejskiej Puck.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szcze- 
gólności:

produkcja i dystrybucja wody;

odbiór, oczyszczanie i utylizacja ścieków;

eeksploatacja i konserwacja urządzeń wodo- 
ciągowych i kanalizacyjnych, z wyłączeniem 
kanalizacji deszczowej;

świadczenie usług w zakresie badań i analiz 
technicznych dotyczących wody i  ścieków;

pprojektowanie techniczne w zakresie branży 
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obsługi 
inwestycyjnej;    

świadczenie usług w zakresie napraw i lega- 
lizacji przyrządów do pomiarów i kontroli 
przepływu wody.

12
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Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacji sanitarnej
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Od chwili powstania aż do 2007 roku PEWIK 
GDYNIA Sp. z o.o. prowadził działalność na 
niezmienionym obszarze, obejmującym 
miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo                  
i częściowo teren gminy Kosakowo, będąc 
naturalnym monopolistą w zakresie dostawy 
wody, odbioru ścieków i ich oczyszczania. 

OOd 1 stycznia 2007 roku działaniem objęto 
całą wieś Pogórze w gminie Kosakowo.

Od 1 stycznia 2008 roku poszerzono teren 
świadczenia usług o część gminy wiejskiej 
Wejherowo (Bolszewo, Gościcino, Orle).

OOd 1 stycznia 2009 roku Spółka działa również 
na części gminy wiejskiej Puck (Połchowo, 
Rekowo Górne, Widlino) w zakresie odbioru      
i oczyszczania ścieków. 

Obsługiwana przez przedsiębiorstwo aglome- 
racja liczyła (na koniec 2009 roku) ponad 370 
tys. mieszkańców.
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Zadania inwestycyjne zapewniają realizację 
podstawowego celu PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., 
określonego w polityce wdrożonego Zinte- 
growanego Systemu Zarządzania - Jakość, 
Środowisko oraz Bezpieczeństwo i Higiena 
Pracy, jakim jest zaspokajanie obecnych i przy- 
szłych potrzeb klientów w zakresie zbiorowego 
zazaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 
odprowadzania i oczyszczania ścieków zgodnie           
z obowiązującymi przepisami prawa i innymi 
wymaganiami dotyczącymi działalności Spółki, 
w tym aspektów środowiskowych oraz bezpie- 
czeństwa i higieny pracy.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

W przedsiębiorstwie funkcjonuje Zintegrowany 
System Zarządzania (ZSZ) spełniający 
wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz 
PN-N-18001. System ten obejmuje wszystkie 
działania i osoby bezpośrednio i pośrednio 
związane z usługami w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro- 
wawadzania ścieków.
Ustanowiona polityka ZSZ jest wyrazem pełnego 
zaangażowania wszystkich pracowników w sku- 
teczne funkcjonowanie tego systemu.
Proces wprowadzania ZSZ przebiegał trój- 
etapowo.

W 2000 roku ustanowiono  niecertyfikowany 
(ale zgodny z normą ISO:9000) system 
zarządzania jakością, ukierunkowany na 
zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, 
poprzez usystematyzowanie zarządzania 
zasobami ludzkimi przy równoczesnym 
przeprowadzaniu restrukturyzacji Spółki.

WW 2005 roku został wdrożony Zintegrowany 
System Zarządzania Jakością i Zarządzania 
Środowiskowego (ZSZJiZŚ) w celu lepszego 
zaspokajania potrzeb klientów, poprawy 

skuteczności zarządzania oraz doskonalenia 
działalności środowiskowej.

KKolejnym etapem było wprowadzenie w 2008 
roku systemu zarządzania bezpieczeństwem            
i higieną pracy. Certyfikacja na zgodność 
PN-N-18001 potwierdziła, że przedsiębiorstwo 
działa skutecznie i odpowiedzialnie w zakresie 
ochrony życia i zdrowia pracowników.

CCERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM 
BADAWCZEGO

IIstotnym uzupełnieniem Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania było uzyskanie w 2006 
roku przez Dział Laboratorium Wody i Ścieków 
Spółki certyfikatu laboratorium badawczego, 
potwierdzającego jego kompetencję do prze- 
prowadzania badań. Spełnienie wymagań 
normy PN-EN/ISO/IEC 17025:2001 to uznanie 
wiwiarygodności, bezstronności i niezależności      
w działaniu oraz dowód na przystosowanie 
metod organizacji pracy do nowych procedur.  
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PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z myślą o wygodzie  
interesantów uruchomił 21 sierpnia 2007 roku 
Biuro Obsługi Klienta (BOK) w gruntownie 
wyremontowanym budynku przy ulicy 
Witomińskiej 21. Od tej pory w jednym miejscu 
można załatwić wszystkie sprawy z zakresu 
usług świadczonych przez Spółkę. 
WW sali obsługi znajdują się stanowiska, gdzie 
pracownicy udzielają informacji na temat 
możliwości przyłączenia do systemu wodo- 
ciągowego i kanalizacyjnego. BOK zajmuje się 
także rozliczeniami za usługi, zawieraniem 
umów,  windykacją należności i reklamacjami.  
Działa tam również kasa, w której klienci mogą  
reregulować należności bez prowizji.

CERTYFIKAT „FIRMA PRZYJAZNA KLIENTOWI”

W marcu 2010 roku Spółka została laureatem 
Programu Certyfikacyjnego Firma Przyjazna 
Klientowi, który potwierdza spełnienie naj- 
wyższych standardów, wysoką jakość i nowocz-
esne podejście do obsługi klienta.
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Struktura zatrudnienia pod względem wykształcenia w latach 1992 - 2009
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Nad produkcją i dystrybucją wody, odbiorem, 
oczyszczaniem i utylizacją ścieków oraz nad 
utrzymaniem w stanie pełnej sprawności 
wszystkich urządzeń i instalacji wodociągowych 
i kanalizacyjnych, czuwa ponad 500 - osobowy 
zespół pracowników PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
RRozbudowa oczyszczalni, kolejne inwestycje, 
poszerzenie obszaru działania, nie tylko o nowe 
dzielnice obsługiwanych miast ale także o tereny 
sąsiednich gmin wiejskich, nie spowodowały 
wzrostu zatrudnienia, które przy jednoczesnym 
utrzymaniu poziomu świadczonych usług 
nieznacznie spadło. 

OOsiągnięto to dzięki dokonanym zmianom 
organizacyjnym oraz stosowaniu nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i sprzętu.
Spółka nie szczędzi środków na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych pracowników.  
Każdego roku z różnego rodzaju form 
dokształcania korzysta około 50% załogi. 
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Źródłem wody dla zbiorczych systemów 
wodociągowych eksploatowanych przez PEWIK 
GDYNIA Sp. z o.o. są podziemne pokłady 
wodonośne z okresu kredy, trzeciorzędu                     
i czwartorzędu.

WW 2009 roku Spółka eksploatowała 84 studnie  
o głębokości od 30 do 230 m zlokalizowane na 8 
czynnych ujęciach wody (dziewiąte „Jana z 
Kolna” jest ujęciem awaryjnym i włączane było 
tylko do poboru próbek wody).

Możliwości eksploatacyjne wszystkich ujęć 
użytkowanych przez Spółkę gwarantują pełne 
zaspokajanie potrzeb regionu, jego mieszkań- 
ców i zakładów przemysłowych. W przypadku 
zwiększonego zapotrzebowania istniejące rezer- 
wy produkcyjne pozwalają  utrzymać ciągłość 
dostaw wody.

UUjmowana woda uzdatniana jest w systemie 
jednostopniowej filtracji  ciśnieniowej. Prowa- 
dzony na stacjach uzdatniania proces techno- 
logiczny usuwa z wody ponadnormatywne ilości 
związków żelaza i manganu. Redukcja żelaza           
w 2009 roku utrzymywała się na wysokim 
poziomie, tj. powyżej 90%, a redukcja manganu 
kskształtowała się na poziomie od 40 do 90%.

Zasoby wód podziemnych według ujęć wody

Zasoby wód podziemnych według wieku 
osadów wodonośnych

Udział procentowy ujęć w zaopatrzeniu
 w wodę w 2009 roku

Ilość i rodzaj analiz laboratoryjnych
wykonanych na UW i SUW w 2009 roku

Czwartorzęd
67%

Trzeciorzęd
9%

Kreda
11%

Czwartorzęd
+ Trzeciorzęd
13%

Reda 32%

Rumia 17%
Wiczlino 13%

Cedron 9%

Wlk. Kack 8%

Kolibki 7%

Sieradzka 6%

Jana z Kolna 5%
Brzozowa 3%

Reda 35%

Rumia 17%

Sieradzka 7%

Kolibki 7%

Brzozowa 3%

Wiczlino 16%

Wlk. Kack 4%

Cedron 11%

Monitoring kontrolny 198

Monitoring
przeglądowy 29

Analizy ze studni
i piezometrów 154

Analizy skrócone po filtrach 801
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Przedsiębiorstwo eksploatuje trzy systemy 
wodociągowe:

Gdyński System Wodociągowy (GSW); 
Wejherowski System Wodociągowy (WSW);
System Wodociągowy GBO 
(Gościcino - Bolszewo - Orle). 

I. GDYŃSKI SYSTEM WODOCIĄGOWY GSW

ZZaopatruje w wodę ponad 310 tys. 
mieszkańców Gdyni, Rumi, Redy oraz część 
gminy Kosakowo, obsługując obszar około 200 
km2. Charakteryzuje się on nieregularnym 
kształtem, rozciągniętym południkowo (na 
długości około 30 km) od Redy Pieleszewa  po 
Kacze Buki, a równoleżnikowo (na długości 
okokoło 10 km) od wybrzeża Zatoki Gdańskiej do 
Wiczlina. W skali całego kraju jest jednym z cie- 
kawszych systemów, ze względu na bogate 
ukształtowanie terenu pochodzenia glacjalnego, 
tj. wzgórza morenowe oddzielone głębokimi 
dolinami o różnicy poziomów do 200 m.

Ze względu na różne źródła zaopatrzenia                
w wodę i ukształtowanie terenu podzielony jest 
na pięć głównych stref zasilania: 
strefa I - 42 m n.p.m., zbiornik P-1 (retencja 
5000 m3); 

Zdolności produkcyjne i wielkość produkcji w 2009 roku wg podziału na systemy wodociągowe

strefa II - 72 m n.p.m., zbiorniki: Obłuże, 
Witomiński, Kwidzyńskie (retencja 17 000 m3);
strefa III - 137 m n.p.m., zbiornik Chwarzno 
(retencja 2000 m3); 
strefa IV - 169 m n.p.m., zbiornik Kacze Buki 
(retencja 5000 m3);
sstrefa V - powyżej 169 m n.p.m., stacje 
podnoszenia ciśnienia. 

II. WEJHEROWSKI SYSTEM WODOCIĄGOWY 
WSW

WWoda dla liczącego ponad 47 tys. mieszkańców 
Wejherowa dostarczana jest z ujęcia i stacji 
uzdatniania  „Cedron” o wydajności nominalnej 
16 560 m³/d. Ciśnienie w całym mieście jest 
stabilizowane poprzez zbiornik wody „Cedron”         
o pojemności 1000 m3, posadowiony na rzędnej 
75 m n.p.m. 

IIIII. SYSTEM WODOCIĄGOWY GBO
(Gościcino - Bolszewo - Orle) - od 2008 roku

ŹŹródłem wody dla ponad 15 tys. odbiorców 
zamieszkujących rozległy obszar gminy wiejskiej 
Wejherowo (Gościcino, Bolszewo, Orle, Góra, 
Zamostne, Kniewo, Gowino, Pętkowice) jest 
ujęcie i stacja uzdatniania „Brzozowa” zloka- 
lizowana w północno - zachodniej części tego 
rejonu.  
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Woda wyprodukowana i uzdatniona dostar- 
czana jest do odbiorców poprzez system 
wodociągowy, na który składają się:

wodociągi: magistralne i rozdzielcze, o dłu- 
gości około 930 km;
obiekty:
223 stacje hydroforowe (stacje podnoszenia 
ciśnienia);  
3 pompownie strefowe;
30 stacji redukcji - regulacji ciśnienia;
13 zbiorników retencyjnych wody o całko- 
witej pojemności 32 400 m³.

CCałkowita długość sieci wodociągowej eksplo- 
atowanej przez Spółkę wynosi 1225,3 km.

22

Długość czynnej sieci (w km) w 2009 roku

Przyrost długości sieci w latach 1992 - 2009
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Zmiany w infrastrukturze kanalizacyjnej w latach 1992 - 2009

ZZbiorczy system kanalizacyjny obsługuje zlewnię 
o bardzo zróżnicowanej topografii. Ścieki 
transportowane są do oczyszczalni poprzez 
rozbudowany układ  kanalizacyjny o charakterze 
grawitacyjno - ciśnieniowym. Ukształtowanie 
terenu powoduje konieczność  wielokrotnego 
pompowania ścieków w trakcie przesyłu do 
GrGrupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) 
„Dębogórze”. 

Na eksploatowaną infrastrukturę kanalizacyjną 
składa się:

722,5 km sieci kanalizacji sanitarnej grawi- 
tacyjnej i tłocznej, w tym:

Miasto Gdynia   370,9 km
Miasto Rumia    103,6 km
Miasto Reda 89,1 km
MMiasto Wejherowo   89,9 km
Gmina Kosakowo     21,2 km
Gmina Wejherowo     21,9 km
Gmina Puck      25,9 km

196,0 km przyłączy sanitarnych, w tym:

Miasto Gdynia   115,2 km
Miasto Rumia      44,4 km
MMiasto Reda        9,2 km
Miasto Wejherowo     26,9 km
Gmina Kosakowo       0,1 km
Gmina Wejherowo       0,1 km
Gmina Puck        0,1 km

72 przepompownie ścieków. 
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GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
„DĘBOGÓRZE”

ŚŚcieki wprowadzane do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego kierowane są do Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) „Dębogórze”,            
w której realizowany jest proces oczyszczania, 
obejmujący pełną biologiczną redukcję 
zanieczyszczeń opartą na systemie BARDENPHO       
z modyfikacją Barnarda i reagentową osłoną 
dedefosfatacji biologicznej wraz z zagospoda- 
rowaniem powstających w trakcie osadów. 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Zatoki 
Puckiej kanałem długości około 9 km i wylotem 
głębokowodnym w rejonie Mechelinek.

Oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza ścieki 
komunalne z terenu Gdyni, Redy, Rumi                         
i Wejherowa oraz z części obszaru gmin 
Kosakowo, Wejherowo i Puck. Zaliczana jest do 
obiektów mających duże znaczenie dla czystości 
wód Zatoki Gdańskiej i należy do nielicznych         
w kraju oczyszczalni, w których kompleksowo 
rorozwiązany został problem zagospodarowania 
osadów, powstających jako podstawowy pro- 
dukt uboczny procesów oczyszczania ścieków.

Obiekt powstał w latach 1961 - 1965, zape- 
wniając początkowo jedynie mechaniczne 
oczyszczanie ścieków. Rozwój systemu kanali- 
zacyjnego, rozbudowa miast wchodzących           
w skład zlewni  GOŚ „Dębogórze” oraz wzrost 
świadomości i wymagań w zakresie ochrony 
środowiska, spowodowały podjęcie decyzji         
o o rozbudowie. Przedsięwzięcie inwestycyjne 
podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy               
z nich zrealizowany został w latach 1984 - 1995, 
zaś drugi w okresie 1995 - 1997. 
Od 1997 roku do oczyszczania ścieków zaczęto 
wykorzystywać wysokosprawną technologię          
w systemie BARDENPHO umożliwiającą, zgodnie 
z obowiązującymi wówczas standardami emisji,
usuwanie związków węgla organicznego oraz

azotu i fosforu. Układ technologiczny oczy- 
szczalni zapewniał także kompleksową obróbkę    
i utylizację osadów ściekowych w procesach 
fermentacji i spalania. Oczyszczalnia „Dębo- 
górze” stała się jedynym tego typu obiektem      
w Polsce, realizującym w sposób kompleksowy 
proces utylizacji osadów ściekowych, które 
popoddawane są termicznemu przekształcaniu         
w instalacji z piecem fluidalnym.

Przeprowadzone inwestycje pozwoliły na 
osiągnięcie wysokich standardów ochrony 
środowiska. W 2002 roku GOŚ „Dębogórze” 
została skreślona z listy Hot - Spotów Programu 
Ochrony Morza Bałtyckiego. 
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ROZBUDOWA GOŚ „DĘBOGÓRZE” W RAMACH 
PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z FUN- 
DUSZU SPÓJNOŚCI UE

ZZ chwilą przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej, przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, a w szczególności jakości ścieków 
odprowadzanych do wód uległy dalszemu 
zaostrzeniu. Z uwagi na obowiązek zmniejszenia 
dopuszczalnej zawartości związków azotu z 30 
do 10 mg/dm³, koniecznym stało się prze- 
prprowadzenie kolejnej rozbudowy obiektu.
Zadanie to zostało zrealizowane w ramach 
współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej projektu nr 2003/PL/16/P/PE/038 
„Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę         
i oczyszczanie ścieków”.

W ramach kontraktu „Rozbudowa i przebudowa  
GOŚ „Dębogórze” zrealizowano:
rozbudowę i przebudowę części biologicznej 
(zapewniającą utrzymanie wymaganej jakości 
ścieków);
hhermetyzację obiektów będących głównymi 
źródłami uciążliwości zapachowej oczyszczalni 
z oczyszczaniem odgazów na biofiltrach;
zzwiększenie przepustowości obiektów prze- 
róbki osadów ściekowych do projektowanej 
ilości dopływających ścieków (do 2030 roku)      
i powstających w wyniku ich oczyszczania 
osadów;
rrozbudowę wyposażenia układów techno- 
logicznych w urządzenia pomiarowe i auto- 
matyczne urządzenia sterujące pracą układów 
technologicznych.

Po zakończeniu inwestycji osiągnięto wszystkie 
zakładane cele dotyczące zdolności i skute- 
czności oczyszczania, a w szczególności:
zwiększono przepustowość oczyszczalni do 
wartości projektowej 550 000 równoważnej 
liczby mieszkańców (RLM) w 2030 roku;
uuzyskano emisję zanieczyszczeń zgodnie              
z obowiązującymi standardami, uzyskując przy 
tym w wielu wskaźnikach stężenia zdecydo- 
wanie niższe od dopuszczalnych;
zapewniono wyprowadzenie ścieków w głąb 
Zatoki Puckiej kolektorem głębokowodnym na 
odległość ok. 2300 m od linii brzegowej;
rradykalnie zmniejszono uciążliwość zapa- 
chową obiektów oczyszczalni.

ZZrealizowane przedsięwzięcie jest zgodne                
z celami i priorytetowymi kierunkami działań          
w ochronie wód nakreślonych w „II Polityce 
ekologicznej państwa” oraz „Narodowym  
programie przygotowania do członkostwa             
w Unii Europejskiej”, a także  jest spójne z celami 
„Strategii rozwoju województwa pomorskiego”. 
NiNiewątpliwie przyczyni się też do przywrócenia 
właściwego stanu wód Zatoki Puckiej, poprawi 
możliwości wykorzystania plaż i wód Zatoki oraz 
zwiększy szanse rozwoju miast i gmin obsłu- 
giwanych przez Spółkę.
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Dla zapewnienia odpowiednich parametrów 
wody dostarczanej do odbiorców, jak i oczy- 
szczonych ścieków, przeprowadzane są syste- 
matyczne badania pobieranych próbek przez 
certyfikowane własne laboratoria. Obowią- 
zujące przepisy wymagają ciągłej kontroli 
zgodności określonych parametrów z normami. 
KaKażdego dnia pobierane są próbki wody, 
ścieków, osadów ściekowych oraz popiołów,         
które następnie poddawane są gruntownej 
analizie pod względem fizykochemicznym i bak- 
teriologicznym. 

Laboratoria Wody i Ścieków wyposażone są       
w szereg nowoczesnych urządzeń pomiarowo - 
badawczych m.in. spektrometr absorpcji 
atomowej, wysokiej klasy spektrofotometry, 
konduktometry, pehametry, mętnościomierz, 
mikroskop podłączony do komputera oraz 
doskonały mikrofalowy system mineralizacji 
prpróbek. Posiadają też samochód - chłodnię, 
który przewozi próbki wody w obniżonej 
temperaturze.

AAnalizy wykonywane są przez wysoko kwali- 
fikowaną kadrę. W laboratoriach próbki wody          
i ścieków poddawane są wszechstronnym 
badaniom laboratoryjnym. W przypadku wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
stosowanych jest 38 procedur badawczych,          
w tym na obecność metali, substancji orga- 
ninicznych, gazów oraz zapachu, barwy i smaku. 
Woda z systemu wodociągowego podlega 
nadzorowi sanitarnemu, który pełniony jest 
przez organy Państwowej Powiatowej Inspekcji 
Sanitarnej.  W przypadku ścieków i osadów 
ściekowych stosowane są 42 procedury 
badawcze, między innymi na zawartość 
zzwiązków azotu i fosforu, metali ciężkich, 
zasadowość oraz skład mikrobiologiczny. 

Dzięki codziennej pracy służb laboratoryjnych, 
wspieranych odpowiednim sprzętem i techno- 
logią badawczą, klienci Spółki mogą mieć 
pewność, że dostarczana im woda i odbierane 
od nich ścieki, spełniają polskie i między- 
narodowe normy w tym zakresie.
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W eksploatacji systemów wodociągowych coraz 
powszechniej wykorzystywana jest telemetria          
i automatyczna kontrola podstawowych pro- 
cesów technologicznych. Stosowane są 
nowoczesne urządzenia elektroniczne do 
wykrywania wycieków, wyznaczania przebiegu 
rurociągów i lokalnej armatury podziemnej. 
ZaZarządzanie systemowe umożliwia szybką 
reakcję w przypadku awarii, przyspieszenie 
czasu jej usunięcia oraz zmniejsza uciążliwości 
dla odbiorców.

Od początku lat dziewięćdziesiątych realizo- 
wany jest program rozwoju i modernizacji 
przepompowni ścieków oraz systemu kanalizacji 
sanitarnej w zakresie ich niezawodnej pracy. 
Jego efektem jest wysoka automatyzacja 
procesu przesyłu ścieków. System telemetrii  
umożliwia stałą kontrolę pracy urządzeń. 
SpSpecjalistyczny sprzęt, regularny  monitoring, 
nowe rozwiązania technologiczne  i materiałowe 
eliminują zakłócenia pracy urządzeń systemu 
kanalizacyjnego. 

WW diagnostyce infrastruktury podziemnej 
wykorzystywana jest przemysłowa samobieżna 
kamera. Do czyszczenia kanalizacji sanitarnej         
i zbiorników przepompowni ścieków używane są 
wielofunkcyjne pojazdy nowej generacji do 
hydromechanicznego płukania przewodów 
kanałowych. Spółka posiada też urządzenia do 
nanapraw bezwykopowych. 
Stosowane technologie znacznie skracają czas 
usuwania awarii, zmniejszają utrudnienia dla 
mieszkańców i ruchu ulicznego oraz ograniczają 
wpływ na środowisko naturalne.
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ROZWÓJ SPÓŁKI

Niezależnie od inwestycji infrastrukturalnych 
realizowanych przez poszczególne gminy,  
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadził działania 
finansowane wyłącznie środkami własnymi, 
zgodnie z wieloletnimi planami inwestycyjnymi 
zatwierdzonymi przez Zgromadzenie KZG 
„Dolina Redy i Chylonki”, na które składały się:

  inwestycje odtworzeniowe - utrzymujące na 
stałym poziomie zdolności eksploatacyjne 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
poprzez wymianę zużytych urządzeń na nowe;

 inwestycje modernizacyjne - unowocześnia- 
jące istniejące urządzenia wodociągowe               
i kanalizacyjne, poprzez polepszenie ich 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych;

 inwestycje rozwojowe - poprzez budowę 
nowych urządzeń wodociągowych i kanali- 
zacyjnych oraz sieci.

WWartość nakładów poniesionych na ww. 
inwestycje w latach 1992 - 2009 zamknęła się 
kwotą 137,8 mln zł.
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Nakłady na inwestycje (w mln zł) w latach 1992 - 2009*
* bez nakładów na realizację projektu „Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”
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PROJEKT NR 2003/PL/16/P/PE/038

Poszerzenie obszaru działania PEWIK GDYNIA 
Sp. z o.o. wiązało się bezpośrednio z realizacją 
międzygminnego projektu inwestycyjnego pn. 
„Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę      
i oczyszczanie ścieków”.
KKoszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 61,2 mln 
EURO, a dofinansowanie z Unii Europejskiej          
w ramach Funduszu Spójności ponad 33 mln 
EURO. 
PProjekt ten był jedynym przedsięwzięciem            
w branży wodociągów i kanalizacji finan- 
sowanym z funduszu ISPA w województwie 
pomorskim, tj. przed wejściem Polski do Unii 
Europejskiej (obecnie Fundusz Spójności).

HISTORIA PROJEKTU

IInicjatorem uzyskania dotacji z funduszu 
unijnego był KZG "Dolina Redy i Chylonki". 
Przygotowania do pozyskania środków                    
z programu ISPA rozpoczęły się podpisaniem          
w czerwcu 2002 roku porozumień pomiędzy 
gminami a KZG o przystąpieniu do programu 
„Ochrona Zatoki Puckiej i Wód Bałtyku oraz 
GłGłównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110”. 
Ustalono w nich zasady finansowania zadań 
rzeczowych przedsięwzięcia i ponoszenia 
kosztów jego przygotowania. Następnie przystą- 
piono do tworzenia Studium Wykonalności. 
W trakcie prac koncepcyjnych i uzgodnień               
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska      
i Gospodarki Wodnej okazało się, że przyjęte 
założenia, co do zakresu projektu, jak i jego 
finansowania, nie są spójne z wytycznymi 
udzielania dotacji z Funduszu ISPA. W tej sytuacji 
Spółka zadeklarowała podjęcie się roli samo- 
dzdzielnego beneficjenta, przy założeniu gwarancji 
bezpieczeństwa finansowego projektu.

Wniosek aplikacyjny został złożony w kwietniu 
2003 roku i po akceptacji przesłany do Komisji 
Europejskiej, która zdecydowała w grudniu 2003 
roku sfinansować 55% wartości inwestycji           
(w kwocie około 27,5 mln EURO). Zakrojone na 
szeroką skalę plany modernizacji istniejących już 
sieci i obiektów oraz budowy nowych wymagały 
weweryfikacji przyjętych nakładów inwestycyjnych 
i czasu ich realizacji. W grudniu 2006 roku 
Komisja Europejska zwiększyła wartość dotacji    
z Funduszu Spójności do ponad 33 mln EURO          
i przedłużyła czas realizacji projektu do 2010 
roku.

Spółka stała się beneficjentem środków, 
inwestorem i eksploatatorem nowo wybudo- 
wanych lub zmodernizowanych sieci i obiektów. 
Dla celów koordynacji realizacji przedsięwzięcia 
utworzono Dział Realizacji Projektu - Jednostkę 
Realizującą Projekt. 
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CELE PROJEKTU W ZAKRESIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA

PProjekt zakładał zapewnienie w przyszłości (na 
całym obszarze działania PEWIK GDYNIA Sp.         
z o.o.) wody pitnej dobrej jakości oraz ochronę 
wód Zatoki Puckiej i wód Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 110 przed zanieczy- 
szczeniem poprzez:

  rozbudowę i modernizację systemu odbioru 
ścieków oraz ich oczyszczania w sposób 
odpowiadający wymaganiom Dyrektywy 
91/271/EEC, jak również zmniejszenie 
uciążliwości tych obiektów dla mieszkańców 
regionu; 

  rozbudowę i optymalizację pracy systemów 
zaopatrzenia w wodę, mającą na celu 
zapewnienie jakości wody pitnej zgodnej               
z polskimi przepisami w sprawie warunków, 
jakim powinna odpowiadać woda do picia i na 
potrzeby gospodarcze oraz do parametrów 
określonych unijną Dyrektywą 98/83/EC. 

PPrzedsięwzięcie odpowiadało celom i priory- 
tetowym kierunkom działań w ochronie wód, 
nakreślonym w „II Polityce ekologicznej pań- 
stwa” oraz „Narodowym programie przygo- 
towania do członkostwa w Unii Europejskiej”.

PPrzyczyniło się również do spełnienia celów 
„Strategii rozwoju województwa pomorskiego”, 
będącej narzędziem polityki samorządu, 
umożliwiającym wspieranie procesów rozwo- 
jowych województwa zmierzających do 
długotrwałego i zrównoważonego rozwoju 
regionu. 

ZZrealizowanie przedsięwzięcia zapewni wyko- 
nanie jednego z priorytetów strategii gmin               
- członków Komunalnego Związku Gmin, jakim 
jest kreowanie wyższej jakości życia mie- 
szkańców regionu poprzez udoskonalenie jego 
ekologicznych warunków. Strategia ta obejmuje 
m.in. poprawę zaopatrzenia i polepszenie 
jajakości wody pitnej oraz modernizację                          
i rozbudowę oczyszczalni ścieków w połączeniu 
z równoczesną rozbudową systemu kanalizacji 
sanitarnej. Stworzy to warunki dla przywrócenia 
właściwego stanu wód Zatoki Puckiej, 
umożliwiając pełniejsze gospodarcze i tury- 
styczne wykorzystanie wód Zatoki i plaż w tym 
rrejonie.

Bezpośredni obszar oddziaływania projektu ma 
charakter subregionalny w zakresie ochrony 
zasobów wód podziemnych i powierzchniowych 
(południowo - zachodnie wybrzeże Zatoki 
Puckiej). Pośrednio obszar oddziaływania 
efektów projektu ma również charakter  
ponadregionalny z uwagi na połączenie wód 
ZaZatoki Puckiej z Morzem Bałtyckim poprzez 
Zatokę Gdańską. 
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REALIZACJA PROJEKTU

IInwestycje obejmowały rozbudowę eksploato- 
wanego przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. systemu 
wodociągowego i kanalizacyjnego na terenie 
gmin - członków Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” oraz na leżącym                
w zlewni GOŚ „Dębogórze” terenie przyległej 
gminy wiejskiej Puck.

ZZREALIZOWANO W ZAKRESIE:
WODOCIĄGÓW
budowę około 74 km sieci wodociągowej;
budowę jednej stacji uzdatniania wody, 
rozbudowę i przebudowę 4 stacji uzdatniania 
wraz z modernizacją jednego ujęcia wody;

KANALIZACJI 
  budowę około 137 km sieci kanalizacji 
sanitarnej; 
 budowę 22 przepompowni ścieków i moder- 
nizację jednej istniejącej; 
  modernizację i przebudowę około 4 km 
kolektorów, w tym przebudowę 0,9 km 
kolektora ściekowego WRR i renowację 
metodą bezodkrywkową 1,6 km sieci;

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
rozbudowę i modernizację GOŚ „Dębogórze”;
  uszczelnienie 2,3 km kanału odpływowego        
z oczyszczalni;
 budowę kolektora odprowadzającego oczy- 
szczone ścieki w głąb Zatoki Puckiej. 
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ROZWÓJ SPÓŁKI

REALIZACJA PROJEKTU W GMINACH                         
I MIASTACH

GMINA GDYNIA
1) W dzielnicach Chwarzno i Wiczlino wybu- 
dowano:
 22 202 m kanalizacji sanitarnej o średnicach 
DN 200 - 400 mm;
4 4 przepompownie ścieków; 
 14 950 m sieci wodociągowej o średnicach DN: 
110 mm, 160 mm i 225 mm.
2) Przebudowano kolektor do Przepompowni 
Ścieków „Pucka” o średnicy DN 400 - 500 mm 
długości 1497 m.
33) Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody 
„Sieradzka”  (wydajność  6300 m3/d).
4) Zrealizowano III etap budowy Stacji 
Uzdatniania Wody „Wiczlino” (wydajność części 
dobudowanej 10 000 m3/d). 
5) Wybudowano Stację Uzdatniania Wody 
„Wielki Kack” (wydajność 4800  m3/d).

GGMINA WEJHEROWO
1) W Bolszewie  i Gościcinie  wybudowano:
kanalizację sanitarną o długości 21 950 m             
i średnicy DN 60 mm do 500 mm;  
 przepompownię ścieków. 
22) Zmodernizowano Ujęcie Wody „Brzozowa” 
w Gościcinie i wybudowano nową studnię              
o wydajności 4800 m3/d. 
3) Wybudowano magistralę wodociągową            
o długości 19 715 m i średnicy DN 100 mm dla 
miejscowości Góra Pomorska - Paradyż, 
Zamostne i Kniewo.

Poniesione nakłady na inwestycje współfinansowane z FS (w mln zł) w latach 2005 - 2009
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GMINA KOSAKOWO 
1) Wybudowano 21 042 m kanalizacji sani- 
tarnej o średnicy DN 90 - 300 mm  w Pogórzu               
i Kazimierzu.  
2) W Pogórzu oddano do eksploatacji 5755 m 
sieci wodociągowej o średnicy DN 90 - 110 mm .

MMIASTO WEJHEROWO 
1) Wybudowano 4112 m kanalizacji sanitarnej 
o średnicy DN 160 - 200 mm. 
2) Oddano do użytku 1 przepompownię 
ścieków. 
3) Wybudowano 13 290 sieci wodociągowej       
o średnicy DN 40 - 200 mm. 

MMIASTO REDA 
1) Przekazano do eksploatacji 41 251 m 
kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 80 - 300 
mm.  
2) Wybudowano 7 przepompowni ścieków. 
3) Wykonano 19 701 m sieci wodociągowej         
o średnicy DN 40 - 315 mm. 

GGMINA PUCK 
1) Wybudowano 25 976 m kanalizacji sani- 
tarnej o średnicy DN 90 - 315 mm w Połchowie    
i Rekowie Górnym. 
2) Przekazano do użytku 6 przepompowni 
ścieków.

REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLNYCH 
DLA MIAST I GMIN

1) Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody 
„Reda” (wydajność 36 000 m3/d):
 wymieniono filtry wody;
wybudowano zbiornik ruchowy wody czystej; 
wwybudowano pompownię wody czystej;
zainstalowano urządzenia do oczyszczania 
wód popłucznych. 

2) Na terenie GOŚ „Dębogórze” wybudowano:
 2 reaktory wielofunkcyjne;
 2 osadniki wtórne;
  dmuchawy, zespół filtrów, kanały i rurociągi 
połączeniowe;
 stację zagęszczania osadu nadmiernego; 
 instalacje elektroenergetyczne z sieciami;
 sterowanie i automatykę;
 kanały i komorę wstępnej reakcji; 
 zagęszczacze osadu wstępnego; 
  komorę ssania pompowni osadów;
 komorę stabilizacji tlenowej; 
 budynek krat.

3) Kolektor odpływowy z GOŚ „Dębogórze”:
 uszczelniono kanał zrzutowy na odcinku od 
oczyszczalni do wsi Kazimierz;
  wykonano umocnienia ziemne na długości 
2258 m;
 wybudowano wylot głębokowodny, który 
rozproszy oczyszczone ścieki w Zatoce Puckiej 
w odległości 2622 m od brzegu.

4) Kolektor WRR w Wejherowie i Rumi  
pprzebudowano 879 m kolektora o średnicy DN 
1000 - 1200 mm;
 w Rumi przeprowadzono metodą bez- 
odkrywkową renowację kolektora o średnicy 
DN 1000 - 1200 mm na długości 1624 m. 

I  
   

ROZWÓJ SPÓŁKI

32



I  
   

ROZWÓJ SPÓŁKI

EFEKTY I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE 
Z REALIZACJI PROJEKTU

PProjekt pn. „Dolina Redy i Chylonki - zaopa- 
trzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” służyć 
będzie kolejnym pokoleniom, zapewniając 
ponad 99% mieszkańców aglomeracji możliwość 
korzystania ze zbiorczego systemu zaopatrzenia 
w wodę i odbioru ścieków. Zastosowane 
technologie i najnowocześniejsze urządzenia 
gwgwarantują spełnienie najwyższych wymagań 
zgodnych z normami polskimi i europejskimi.

Zakończenie projektu umożliwiło dostęp do 
zbiorczej sieci wodociągowej około 7 tys. 
mieszkańców (w 2009 roku), zaś docelowo do 
2030 roku około 18 tys. Dzięki rozbudowie               
i przebudowie stacji uzdatniania woda                     
o stabilnej jakości (spełniająca wymagania Unii 
Europejskiej) dociera do około 195 tys. 
ododbiorców. Poszerzył się także dostęp do sieci 
kanalizacyjnej, czego efektem jest podłączenie 
w 2009 roku około 15 tys. mieszkańców                    
z perspektywą około 26 tys. (w 2030 roku).

Zrealizowanie przedsięwzięcia jest wielkim 
sukcesem, efektem zgodnego współdziałania 
gmin, KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz PEWIK 
GDYNIA Sp. z o.o. 
To największy projekt inwestycyjny w powo- 
jennej historii przedsiębiorstwa.
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2005
11 lutego ogłoszono pierwsze postępowanie 
przetargowe „Analiza techniczna i ekono- 
miczna budowy głębokowodnego kolektora 
odprowadzającego ścieki z oczyszczalni 
»Dębogórze«”;
22 marca ogłoszono przetarg na usługi „ Nadzór 
nad realizacją projektu”;
27 czerwca podpisano umowę z firmą SAFEGE 
Oddział Polska na wykonanie  Kontraktu 1   
„Nadzór nad realizacją projektu”;
11 lipca ogłoszono Kontrakt 8 „Rozbudowa               
i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody                 
»Reda II« i »Sieradzka« oraz budowa Stacji 
Uzdatniania Wody »Wielki Kack«”;
4 lipca opublikowano ogłoszenie o Kontrakcie 
4 „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  
ścieków »Dębogórze«”;
330 września podpisano umowę na realizację 
Kontraktu 8. Wykonawcą robót zostało  
konsorcjum firm Hydrobudowa 9 z Poznania 
oraz Hydrobudowa S.A. z Gdańska; 
3 listopada wybrano firmę Budimex Dromex 
S.A. Oddział Olsztyn na wykonawcę Kontra- 
ktu 4;
110 listopada ukazało się ogłoszenie o części 1 
Kontraktu 6 „Budowa sieci wodociągowych         
i kanalizacyjnych w mieście Wejherowie                  
i gminach Wejherowo i Kosakowo”; 

KALENDARIUM PROJEKTU 

2003
118 grudnia Komisja Europejska decyzją nr 
18/12/2003 przyznała dotację z funduszu     
ISPA na realizację projektu nr 
2003/PL/16/P/PE/038 pn. „Dolina Redy                     
i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczy- 
szczanie ścieków”; 

2004
116 kwietnia podpisano Umowę finansowania 
dla projektu „Dolina Redy i Chylonki - zaopa- 
trzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” 
pomiędzy Szefem Instytucji Płatniczej (SIP)              
a Sektorowym Urzędnikiem Zatwierdzającym 
(SUZ);
222 czerwca podpisano Porozumienie o re- 
alizacji projektu pomiędzy Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie działającym 
na rzecz Ministra Środowiska a PEWIK GDYNIA 
Sp. z o.o.;
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2006
  24 lutego firma B&W Usługi Ogólnobudowlane 
z Pruszcza Gdańskiego wraz z partnerami 
została wykonawcą części 4 Kontraktu 6 
„Budowa sieci wodociągowej w gminie 
Wejherowo i modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody »Brzozowa«”;
  10 marca Przedsiębiorstwo Inżynieryjne 
Półwysep z Redy zostało wykonawcą części 1 
Kontraktu 6; 
  10 kwietnia Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 
Usług Budowlanych EKO z Gdyni wraz z part- 
nerami zostało wykonawcą części 2 Kontraktu 
6 „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej w gminie Kosakowo”;
  8 maja opublikowano ogłoszenie Kontraktu 9 
„Budowa III etapu Stacji Uzdatniania Wody 
»Wiczlino« oraz sieci wodociągowych i kanali- 
zacyjnych w Gdyni”; 
  9 maja ukazało się ogłoszenie Kontraktu 7 
„Budowa sieci wodociągowych i kanaliza- 
cyjnych w Gdyni i Redzie oraz gminie Puck” 
składającego się z 3 części;
  8 sierpnia do Komisji Europejskiej wpłynął 
wniosek Spółki o zmianę Memorandum 
Finansowego w zakresie zwiększenia wyso- 
kości środków pomocowych z Funduszu 
Spójności;
  31 sierpnia podpisano umowę z firmą 
Budimex Dromex S.A. Oddział Olsztyn na 
„Budowę sieci wodociągowych i kanaliza- 
cyjnych w mieście Gdynia”; 
44 października Budimex Dromex S.A. podpisał 
umowę w ramach Kontraktu 7 część 1 na 
„Budowę kanalizacji sanitarnej w mieście 
Gdynia, uszczelnienie kanału  odprowadza- 
jącego ścieki z GOŚ »Dębogórze« do kanału 
krytego przed wsią Kazimierz (poprzez 
zarurowanie) oraz przebudowę i renowację 
kokolektorów sanitarnych w Gdyni, Rumi                     
i Wejherowie”; 

 4 października firma WOD - KAN Grzenkowicz 
Sp. z o.o. z Kartuz podpisała umowę na 
„Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w Redzie" w ramach Kontraktu 7 
część 2;
  12 października wmurowano kamień węgielny 
pod budowę reaktora biologicznego w GOŚ 
„Dębogórze”;
 8 grudnia Komisja Europejska podjęła decyzję 
o zwiększeniu dotacji z Funduszu Spójności dla 
projektu i wydłużeniu go do końca 2010 roku;

2007
  22 stycznia firma Krevox została wybrana na 
wykonawcę Kontraktu 9 część 1 „Budowa III 
etapu Stacji Uzdatniania Wody »Wiczlino«”; 
 25 stycznia firma ATA - TECHNIK z Budzynia 
podpisała część Kontraktu 6 „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w gminie Wejherowo”;
  5 lutego podpisano kolejną umowę „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w gminie Puck”. Firma 
HYDROINSTAL została  wybrana wykonawcą 
Kontraktu 6 część 3;
  10 października Komisja Europejska potwie- 
rdziła wypełnienie Warunku Środowiskowego 
8.4 zawartego w Memorandum Finansowym. 
Decyzja ta dała możliwość korzystania                    
z pozostałych  środków Funduszu Spójności; 
 20 grudnia zakończono budowę III etapu Stacji 
Uzdatniania Wody „Wiczlino”;
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2009
 14 maja zakończono budowę  sieci wodo- 
ciągowej i kanalizacyjnej w Redzie i gminie 
Puck (Kontrakt 7 cz. 2 oraz cz. 3);
  22 maja zakończono budowę sieci 
kanalizacyjnej w miejscowościach Bolszewo                      
i Gościcino  (Kontrakt 6 cz. 3); 
 4 czerwca zakończono budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach: Rekowo Górne, 
Widlino i Połchowo; 
  30 lipca zakończono rozbudowę i przebudowę 
Stacji Uzdatniania Wody „Sieradzka” oraz  
budowę Stacji Uzdatniania Wody „Wielki 
Kack”; 
  3 września zatopiono kamień węgielny pod 
budowę głębokowodnego kolektora odpro- 
wadzającego do Zatoki Puckiej ścieki 
oczyszczone z GOŚ „Dębogórze”; 
8 października zakończono realizację Kon- 
traktu 4 „Rozbudowa i przebudowa GOŚ  
»Dębogórze«”;
228 grudnia zakończono prace budowlane                
i rozpoczęto rozruch kolektora odprowadza- 
jącego oczyszczone ścieki w głąb Zatoki 
Puckiej. 
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2008
 11 marca zakończono roboty budowlane               
w ramach Kontraktu 6 część 1 „Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej                    
w mieście Wejherowo” oraz część 4 „Budowa
mmagistralnej sieci wodociągowej dla miej- 
scowości Góra, Bolszewo, Orle, Zamostne, 
Kniewo i Warszkowo oraz budowa rozdzielczej 
sieci wodociągowej dla miejscowości Góra           
w gminie Wejherowo. Przebudowa i rozbu- 
dowa SUW »Brzozowa«”;
  29 maja podpisano Kontrakt 5 „Budowa 
głębokowodnego kolektora odprowadza- 
jącego ścieki z oczyszczalni »Dębogórze«”;
  15 października zakończono budowę Stacji 
Uzdatniania Wody „Reda”. Zadanie to 
realizowane było w ramach Kontraktu 8 
„Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania  
Wody »Reda« i  »Sieradzka« oraz budowa 
Stacji Uzdatniania Wody »Wielki Kack«                
w Gdyni”; 
  11 grudnia zakończono budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w Gdyni 
Wiczlinie w ramach części Kontraktu 7 
„Budowa sieci wodociągowych i kanaliza- 
cyjnych w Gdyni”; 
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NOWE WYZWANIA

PROJEKT NR POIS 01.01.00-00-133/09 
 
KKomisja Europejska decyzją z grudnia 2007 roku 
zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007 - 2013. Całkowita 
wartość środków unijnych zaangażowanych         
w program wynosi 28 miliardów EURO (około 
42% środków polityki spójności w Polsce).               
W jego ramach realizowane są inwestycje 
mimiędzy innymi z zakresu ochrony środowiska.
W latach 2010 - 2012 PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
realizować będzie przedsięwzięcie współ- 
finansowane środkami Funduszu Spójności pn.     
„Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej              
i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”, który 
jest efektem współdziałania miasta Gdyni                   
i Spółki. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 
obobejmuje uzbrojenie terenów przyległych ulic: 
Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej, Suchej, Śliskiej, 
Kormorana, Skrzetuskiego, Kmicica, Księży- 
cowej, Gwiezdnej, Śnieżnej, Tęczowej, Gradowej, 
Lazurowej, Wschodzącego Słońca, Porannych 
Mgieł, Staniszewskiego i Nowaka 
-Jeziorańskiego.
Planowany koszt neo realizacji projektu wynosi 
ponad 33,5 mln zł, a maksymalne dofinan- 
sowanie z Funduszu Spójności może osiągnąć 
prawie 19 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to 
40 mln zł.
WW ramach projektu zostanie wybudowane: 18 
462,9 m sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 17 
809,9 m kanalizacji grawitacyjnej i 654 m sieci 
tłocznej wraz z 2 przepompowniami ścieków 
oraz 10 497,5 m sieci wodociągowej.  
RRozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na 
czerwiec 2010 roku, a zakończenie całego 
projektu na wrzesień 2012 roku. 
PPlanowana liczba mieszkańców, którzy zostaną 
przyłączeni do wybudowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej wynosi 2885 osób, natomiast 
korzystających z przyłączenia do sieci wodo- 
ciągowej wybudowanej w ramach projektu 
wyniesie 419 osób.

KALENDARIUM NOWEGO PROJEKTU

2008
229 lutego podpisano porozumienie pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a PEWIK GDYNIA Sp.              
z o.o.  w  sprawie współdziałania w realizacji 
projektu pn. „Rozbudowa systemów kanali- 
zacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na 
obszarze Gdyni”;

2009
  27 lutego złożono wniosek o dofinansowanie 
zgodnie z art. 39 do 41 Rozporządzenia (WE) nr 
1083/2009;
  8 października wydano Potwierdzenie Przy- 
znania Dofinansowania na realizację zadania  
„Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej          
i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”. 
Dotację przyznano w ramach I osi priory- 
tetowej Programu Operacyjnego Infra- 
struktura i Środowisko;
  23 listopada podpisano umowę o dofi- 
nansowanie projektu pn. „Rozbudowa 
systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia 
w wodę na obszarze Gdyni”.
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1992 

1993 

1994 

1995-97

1996

1997

1998

2000

2001

2002

2003

K  S   1992 - 2010

31 stycznia Spółkę wpisano do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Gdańsku pod numerem RHB 
7295. Powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni;

Wybudowano Ujęcie Wody „Wiczlino”;

Uruchomiono w GOŚ „Dębogórze” część biologiczną z komorami osadu czynnego napowietrzanymi 
powierzchniowo oraz część osadową  z tlenowo - beztlenową fermentacją osadu i odwadnianiem 
mechanicznym;

PPrzeprowadzono rozbudowę GOŚ „Dębogórze” z modernizacją wybranych obiektów, zwiększono jej 
przepustowość i wprowadzono głębokie oczyszczanie biologiczne wg technologii BARDENPHO                         
z modyfikacją Barnarda w nowym bioreaktorze wielofunkcyjnym;

Przejęto do eksploatacji Stację Uzdatniania Wody „Kazimierz” od gminy Kosakowo;

Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody „Kolibki”;

Oddano do eksploatacji na terenie GOŚ „Dębogórze” spalarnię osadów ściekowych z piecem                      
fluidalnym;
ZZakończono modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Rumia”;

Wybudowano pompownię strefową „Obłuże” z telemetrycznym nadzorowaniem parametrów, 
zastępującą siedem tradycyjnych obiektów hydroforowych;
Oddano do eksploatacji Stację Uzdatniania Wody „Wiczlino”;

Zmodernizowano pompownie strefowe:  P-1 i „Redłowska”;

220 sierpnia postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (XVI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego) wpisano Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000126973;
Zmodernizowano Stację Podnoszenia Ciśnienia „Sobieskiego” w Redzie;

Zakończono modernizację Stacji Podnoszenia Ciśnienia „Kartuska”; 
Zmodernizowano Przepompownię Ścieków „Piłsudskiego”;
Zakończono wdrażanie Geograficznego Systemu Informacji (GIS); 
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2004 

2005 

2006 

2007

2008

2009

2010

K

Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody „Kazimierz”; 
Unowocześniono Stację Uzdatniania Wody „Cedron” w Wejherowie;
Zakończono modernizację przepompowni ścieków: „Różana” i „Dąbrowskiego” w Rumi oraz „Karwiny” 
w Gdyni;
Włączono do eksploatacji przepompownie ścieków: „Zachodnia” w Wejherowie i „Długa” w Dębogórzu 
Wybudowaniu;

ZZakończono działania zapewniające oddłużenie Spółki; 
Uzyskano certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego ISO 
9001 i 14001;
Wprowadzono System Identyfikacji Wizualnej;
Ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem „Czyste środowisko - zdrowa woda” dla uczniów szkół 
podstawowych;
OObchodzono uroczyście jubileusz 75-lecia gdyńskich wodociągów pod patronatem honorowym 
Prezydenta Miasta Gdyni;

Polskie Centrum Akredytacji przyznało certyfikat Działowi Laboratorium Wody i Ścieków 
potwierdzający zgodność z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne 
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”;
Otrzymano wyróżnienie od Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach konkursu o Pomorską 
Nagrodę Jakości; 
RRadio Gdańsk przyznało Spółce nagrodę za działania proekologiczne;
Oddano do użytku nowy budynek administracyjny przy ulicy Witomińskiej 29;

Przyznano Działowi Laboratorium Wody i Ścieków rozszerzenie akredytacji i zaktualizowany Certyfikat 
Akredytacji za spełnienie wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
Uruchomiono Biuro Obsługi Klienta w zmodernizowanym budynku administracyjnym przy ulicy 
Witomińskiej 21;
Przyznano Spółce prawo ochronne na znak towarowy (słowny i graficzny);

OOgłoszono drugi konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, tym razem pod hasłem „Czysta, 
zdrowa woda i ja”; 
Uzyskano certyfikat w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą 
PN-N-18001:2004;

Otrzymano wyróżnienie w XII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości;
Wprowadzono indywidualne konta bankowe klientów w celu udoskonalenia rozliczeń;
ZZakończono realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej pn. „Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”;

Otrzymano Godło Programu Certyfikacyjnego Firma Przyjazna Klientowi;
Wyróżniono Spółkę ogólnopolską nagrodą Zielony Laur za działania proekologiczne w konkursie 
organizowanym pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.





Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
ul. Witomińska 29,
81-311 Gdynia

Web: www.pewik.gdynia.pl
E-mail: biuro@pewik.gdynia.pl
Tel.: +48 58 66 87 311 


