
Oświadczenie
Wójt Gminy Liniewo oświadcza, że w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w miejscowości Deka:

a) Wykonano w ramach zadania

Lp Nazwa działania
1 Liczba wyłączonych z eksploatacji zbiorników 

bezodpływowych
4
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7 +1 w budowie ( stworzono warunki podłączenia )

3 Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji 
sanitarnej

58

4 Długość sieci 253,3

5 Liczba pompowni 1

6 Liczba oczyszczalni lokalnych 1

b) wyłączono z eksploatacji zbiorniki bezodpływowe
Lp Nr. 

działki
Liczba zbiorników 
bezodpływowych

Adres budynku korzystającego 
ze zbiornika



1
2
3
4

121/4
209
121/4
238/4

1
1
1
1

Deka 2
Świetlica wiejska 
Deka 3, Deka 4
Deka 6

c) podłączono lub stworzono możliwość podłączenia do nowo wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej 
Lp Nr. 

działki 
Adres Uwagi 

1
2
3
4
5
6
7
8

209
211
212
217
219
222
234
236

Świetlica wiejska brak adresu
Deka 2
Deka 2
Deka 3
Deka 4
Deka 4
Dom w budowie brak adresu
Deka 6

Podłączono
Podłączono
Podłączono 
Podłączono 
Podłączono
Podłączono
Stworzono możliwość
Podłączono 



Nazwa zadania :

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości DEKA.

Zadanie dofinansowane ze środków WFOSiGW w Gdańsku
Koszt kwalifikowalny zadania 243 089,00 złotych
Kotwa oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 
http://www.wfosigw-gda.pl

dotacja- 48 610,00
pożyczka 194 470,00

I Informacja nt inwestycji

1. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Deka
2. W ramach zadania wykonano lokalną oczyszczalnię ścieków wraz z polem drenażowych w

miejscowości Deka
3. W wyniku realizacji inwestycji:

a) Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 253,3 mb kanalizacji grawitacyjnej,
3,7 mb kanalizacji tłocznej,

b) Przepompownie ścieków 1 szt
c) Wbudowano lokalną oczyszczalnię ścieków  o przepustowości 9,0 m3/d
d) Zlikwidowano 4 zbiorniki bezodpływowe
e) Podłączono, stworzono możliwość podłączenia dla 8 nieruchomości z terenu wsi Deka
f) Podłączono do zbiorczej kanalizacji sanitarnej 58 mieszkańców wsi Deka

II. Dlaczego warto.



Dlaczego WARTO podłączyć się do kanalizacji?

ZYSKUJESZ KOMFORT I WYGODĘ

Skanalizowana  posesja  to  koniec  kłopotów  z  przepełnionym  szambem,  to  również  koniec
nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu szamba

OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE

Podłączenie do kanalizacji  sanitarnej  rozwiązuje problem odprowadzania ścieków i  pozwala
obniżyć koszty związane z odprowadzaniem ścieków co najmniej o połowę (za opróżnienie
zbiornika o pojemności 10 m3 zapłacisz ok. 180 zł. natomiast za ścieki oddane do kanalizacji
sanitarnej płacisz ok. 5,2 zł./m3 

PODNOSISZ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard, co ma wpływ na
wartość nieruchomości i jest jej dodatkowym atutem w przypadku ewentualnej sprzedaży. 

CHRONISZ ŚRODOWISKO NATURALNE

Podłączając  posesję  do  sieci  kanalizacyjnej  chronisz  wody  gruntowe  oraz  lokalne  rzeki,
ponieważ  stare  nieszczelne  szambo  może  powodować  infiltrację  zanieczyszczeń  do  wód
gruntowych.

KORZYŚCI LOKALNE  

Dostosowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  naszej  Gminy do standardów europejskich  oraz
poprawa bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego w naszym otoczeniu


