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Koncepcja uporządkowania zlewni jezior kartuskich poprzez rozbudowę 

i modernizację urządzeń do odprowadzania wód opadowych. 

 
1. ul. Bursztynowa – zagospodarowanie wód opadowych poprzez wybudowanie ok. 

200m sieci deszczowej 

2. ul. Mściwoja – zagospodarowanie wód opadowych poprzez wybudowanie ok 700m 

sieci deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych. 

3. Budowa trzech zbiorników buforowych – uśredniających dla wód opadowych: 

- na parkingu przy ul. Jeziorna - dz. nr 1/1; obr. 8, 60/1, 61/2 obr. 7 – 2500m3 

- parking  na ul. Klasztornej - dz nr 240/1,240/6, 240/5 obr. 3 -  2500m3 

- ul. Jeziorna dz. nr 6 38/1 obr.5 -  1500m3 

4. Wymiana zniszczonego kolektora ogólnospławnego Ø 300 na odcinku ok 220m w 

ul. Mściwoja na odcinku od skrzyżowania z ul. Przy Rzeźni do bud. nr 7 (Polservice). 

5. Modernizacja głównej przepompowni na nadmiar wód opadowych w systemie 

kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Klasztornej: 

- adaptacja komory pomp suchych na zbiornik retencyjny na wody opadowe 

- wykonanie stropu nad zbiornikiem 

- wymiana szaf sterowniczych 

- wymiana orurowania 

- wymiana kanału tłocznego DN315, L=230m 

- modernizacja kraty na mechaniczną hakową na dopływie 

- wykonanie piaskownika wirowego 

- wymiana pomp na zatapialne 

- montaż deszczomierza 

6. ul. Sędzickiego – zagospodarowanie wód opadowych poprzez budowę ok. 360m (od 

skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do przejazdu kolejowego) sieci deszczowej wraz z 

odłączeniem  wszystkich wpustów od sieci sanitarnej. 

7. Montaż separatorów ropopochodnych na istniejących wylotach wód deszczowych: 

- J. Karczemne - 4 szt. w tym (2 szt. wł. ZDW i 1 szt.  wł. S-nia KASZUBY)  

- J. Klasztorne Małe - 2 szt.  w tym (1 szt. ZDW i 1 szt. Szpital) 

- Struga Klasztorna - 2 szt. - wylot nr 9 i 10 (wł. ZDW) 

8. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 3-Maja – zagospodarowanie wód opadowych na terenie 

szkoły i włączenie do istniejącego  kolektora w ul. Szkolnej – zakres prac zgodnie z 

kosztorysem. 

9. Państwowa Straż Pożarna – zagospodarowania wód opadowych na terenie PSP i 

wykonanie włączenia do istniejącej sieci deszczowej w ul. 3-maja poprzez wykonanie 

ok 100m nowej sieci deszczowej. 

10. ul. Bielińskiego – zagospodarowanie wód opadowych poprzez wykonanie ok 70 m 

sieci deszczowej 


