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      Szanowni Państwo,  
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przypomina, że od 
stycznia 2021 r. mieszkańcy Bolszewa, Góry, Orla uzyskali możliwość przyłączenia swojej 
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej w latach 2019-2020  
z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Spółka informowała wcześniej o realizacji projektu pn.: „Optymalizacja i rozbudowa 
systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA”,                      
nr POIS.02.03.00-00-0018/16 oraz o możliwości przyłączenia posesji do wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej w rozpowszechnianych artykułach prasowych oraz na portalach 
internetowych Spółki, Gminy Wejherowo oraz Pomorskie Nasze Miasto. 

Zachęcając Państwa do korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej chcemy przypomnieć, 
że zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                   
w gminach są Państwo zobowiązani do przyłączenia posiadanej nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie nieruchomości wyposażonych                         
w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych 
przepisach.  

Dokładny opis postępowania dla przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji i wzory 
potrzebnych dokumentów znajdziecie Państwo na naszej stronie www.pewik.gdynia.pl w zakładce 
„Przyłączenie do sieci” lub w Biurze Obsługi Klienta PEWIK GDYNIA przy ul. Witomińskiej 21,                  
w Gdyni, tel. 58-6687-311. 

W przypadku nie wykonania obowiązku przyłączenia, Wójt Gminy Wejherowo na 
podstawie art. 5 ust. 7 ww. ustawy ma prawo wydania decyzji nakazującej wykonanie 
przedmiotowego obowiązku, a następnie egzekucji tej decyzji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze 
zm.) 

Nawiązując do przedstawionych powyżej okoliczności, prosimy o możliwie pilne 
podjęcie działań w celu przyłączenia należącej do Państwa nieruchomości do sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
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