
Razem
2019-2021

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

I 83 105 29 990 38 115 15 000

A 23 820 7 440 11 160 5 220
1

1.1
Budowa studni głębinowej na UW "Wielki 

Kack" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Gdynia: ul. Źródło Marii 

budowa studni głębinowej wraz z obudową, przyłączem wodociągowym, zasilaniem, 

sterowaniem i zagospodarowaniem terenu 

2

2.1 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 

Gdynia:  ul. Nowa Węglowa, 

ul.Waszyngtona, ul.Wendy, 

ul.Św. Piotra

budowa przewodów wodociągowych:  DN300 - dł.ok.1900m,

DN225 - dł.ok.450m, DN160 - dł.ok.200m, DN110 - dł.ok.120m

2.2 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 

Gdynia: ul.Cynamonowa, 

ul.Bazyliowa, ul.Pokrzywowa, 

ul.Goździkowa, ul.Łanowa (droga 

dojazdowa)

budowa przewodów wodociągowych: DN225 - dł.ok.1390m, DN160  - dł.ok.750m, DN110 - 

dł.ok.40m oraz pompowni hydroforowej  

2.3 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 

Gdynia: ul.Chwaszczyńska, 

ul.Pienińska, ul.Rudawska, ul.Spiska, 

ul.Starochwaszczyńska, 

ul.Bieszczadzka, ul.Sudecka, 

ul.Kacze Buki, ul.Beskidzka, 

ul.Świętokrzyska i ul.Puszczyka

budowa przewodów wodociągowych: DN200 - dł.ok.960m, DN160  - dł.ok.2210m, DN110 - 

dł.ok.325m, 

2.4 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 

Gdynia: ul.Hryniewickiego, 

ul.Waszyngtona (od Pułaskiego do 

Jana Pawła II)

budowa przewodów wodociągowych: DN300 - dł.ok.110m, DN200  - dł.ok.110m

2.5 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 

Gdynia: ul.Chwarznieńska, 

ul.Wiczlińska (os. Niemotowo i 

Wielka Rola)

budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.4500m

2.6 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Gdynia: ul.Handlowa budowa przewodu wodociągowego DN160 - dł.ok.700m

2.7 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
Gdynia: ul.Chwarznieńska, 

ul.Wiczlińska (os. Chwarzno-Polanki)
budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł.ok.260m, DN160 - dł.ok.590m

2.8 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia: ul.Klonowa, ul.Leszczynowa budowa przewodu wodociągowego  DN 110 - dł.ok.160m

2.9 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia: ul.Wiązowa budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.190m

2.10 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia: ul.Zbożowa budowa przewodu wodociągowego   DN110 - dł.ok.70m

2.11 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia: ul.Wiejska budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.950m

2.12 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia: ul.Dębogórska - sięgacz budowa przewodu wodociągowego DN160 -  dł.ok.550 m

2.13 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia: ul.Św. Józefa, ul.Młyńska budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.1150 m

2.14 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia: Góra Markowca
budowa przewodów wodociągowych:  DN160 - dł.ok.200m, 

 DN110 -  dł.ok.700m oraz pompowni hydroforowej

INWESTYCJE ROZWOJOWE  OGÓŁEM (I.A+I.B)

 Urządzenia wodociągowe razem ( A1+A2)
Ujęcia wody

Sieci wodociągowe

Lokalizacja zadania
Szacunek nakładów w latach [tys. zł]

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2019 - 2021
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2.15 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Rumia: ul.Kazimierska,  ul.I Dywizji 

Wojska Polskiego, ul.Różana, 

ul.Torfowa 

budowa przewodów wodociągowych: DN250 - dł.ok.2237 m, DN225 - dł.ok.494 m,

DN160 - dł.ok.353 m, DN110 - dł.ok.1778m

2.16 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Reda: Moście Błota budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł.ok.8230 m, DN160 - dł.ok.1780m

2.17 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Reda: ul.Karłowicza, ul.Polna
budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł.ok.40m, DN160 - dł.ok.30m,  DN200 - 

dł.ok.310m

2.18 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
Reda: ul.Owocowa, ul.Zielna, 

ul.Warzywnicza
budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.400m

2.19 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Reda: ul.Obwodowa budowa przewodu wodociągowego DN200 - dł.ok.1570m

2.20 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
Reda: ul.Zuchów, ul.Drużynowa, 

ul.Długa
budowa przewodu wodociągowego DN100 - dł.ok.120m

2.21 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Staszica  budowa przewodu wodociągowego DN160 -  dł.ok.260m

2.22 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
gm. Kosakowo - Pogórze: 

ul.Kościuszki
budowa przewodu wodociągowego DN160 - dł.ok.545m

2.23 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
gm. Kosakowo - Kazimierz: ul.Św. 

Marka
budowa przewodu wodociągowego DN160 - dł.ok.500m

2.24 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Kosakowo - Kazimierz: 

ul.Majowa, ul.Kwietniowa, 

ul.Listopadowa

budowa przewodów wodociągowych DN160  - dł.ok.900m, DN110 - dł.ok.1060m, 

2.25 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
Wejherowo: połączenie 

ul.Sucharskiego z ul.Strzelecką
budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.120m

2.26 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
Wejherowo: połączenie ul.12Marca, z 

ul.Reformatorów
budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.60 m

2.27 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
Wejherowo: ul.Sportowa, 

ul.Strzelecka, ul.Józefa Wybickiego
budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.1200m oraz pompowni hydroforowej

2.28 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
Wejherowo: ul.Tartaczna, 

ul.Przemysłowa
budowa przewodu wodociągowego DN110 -  dł.ok.970m

2.29 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Wejherowo: ul.Polna budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.215m

2.30 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
gm. Wejherowo - Orle: dz.nr: 158, 

165/13, 164/5
budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.240m

2.31 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
gm. Wejherowo - Orle: 

ul.Konopnickiej
budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.170m

2.32 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej gm. Wejherowo - Bolszewo: ul.Kręta budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.580m

2.33 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
gm. Wejherowo - Gościcino: 

ul.Strażacka
budowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.460m
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Razem
2019-2021

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Lokalizacja zadania
Szacunek nakładów w latach [tys. zł]

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy

B 59 285 22 550 26 955 9 780
1

1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Gdynia: ul.Waszyngtona, 

ul.Nowa Węglowa, ul.Wendy

budowa kanałów ściekowych: DN600 - dł.ok.575m, DN500 - dł.ok.165m, 

DN400 - dł.ok.495m, DN300 - dł.ok.495m, DN200 - dł.ok.320m

1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Gdynia: ul.Cynamonowa, 

ul.Bazyliowa, ul.Pokrzywowa, 

ul.Goździkowa, ul.Łanowa (droga 

dojazdowa)

budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł.ok.1770m, DN110 tł. - dł.ok.280m oraz 

przepompowni ścieków

1.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Gdynia: ul.Krzemowa, 

ul.Bieszczadzka, ul.Pienińska, 

ul.Sudecka, ul.Świętokrzyska, 

ul.Kacze Buki, ul.Puszczyka, 

ul.Węgierska 

budowa kanałów ściekowych: DN300 - dł.ok.820m, DN200 - dł.ok.1565m, DN110 tł.- 

dł.ok.920m oraz przepompowni ścieków,

1.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Gdynia: ul.Chwarznieńska, 

ul.Wiczlińska (os. Niemotowo i 

Wielka Rola)

budowa kanałów ściekowych: DN300 - dł.ok.740m, DN200 - dł.ok.5096m, DN110 - 

dł.ok.240m (tłoczny) oraz  przepompowni ścieków

1.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Gdynia: ul.Chwarznieńska, 

ul.Kotwiczna (os. Chwarzno-Polanki)

budowa kanałów ściekowych:  DN200 - dł.ok.245m,

DN250 - dł.ok.195m, DN110 - dł.ok.630m (tłoczny) oraz przepompowni ścieków

1.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gdynia: ul.Handlowa
budowa kanałów ściekowych:  DN300 - dł.ok.120m, DN200 - dł.ok.650m, DN200 - dł. ok. 

35m (tłoczny) oraz przepompowni ścieków

1.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gdynia: ul.Turkusowa budowa kanału ściekowego DN200 - dł.ok.70 m

1.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Rumia: ul.Zbożowa budowa kanału ściekowego DN200 - dł.ok.220 m

1.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Rumia: ul.Jeziorna, ul.Wiejska, 

ul.Partyzantów

budowa kanałów ściekowych:  DN200 - dł.ok.1800m, DN110 tł. - dł.ok.700m (tłoczny)  oraz  

przepompowni ścieków

1.10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rumia: ul.Dębogórska -  sięgacz
budowa kanałów ściekowych:  DN300 - dł.ok.400m, DN200 - dł.ok.450m (tłoczny) oraz 

przepompowni ścieków

1.11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rumia: ul.Św. Józefa, ul.Młyńska
budowa kanałów ściekowych:  DN200 - dł.ok.1150m, DN110 tł. - dł.ok.100m (tłoczny) oraz 

przepompowni ścieków

1.12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rumia: Góra Markowca budowa kanałów ściekowych  DN200 - dł.ok.900m

1.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Rumia: ul.Kazimierska, ul.I Dywizji 

Wojska Polskiego, ul.Różana, 

ul.Jeziorna, ul.Wiejska

budowa kanałów ściekowych: DN300 - dł.ok.457m, DN200 - dł.ok.2530m, 

DN160 tł. - dł. ok. 759m, DN110 tł. - . 852m (tłoczny) oraz 2 przepompowni ścieków

1.14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Reda: Moście Błota
budowa kanałów ściekowych: DN200 - . 9125m, DN110 tł. i DN160 tł.- dł.ok.425m oraz 3 

przepompowni ścieków

1.15 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Dorsza budowa kanału ściekowego  DN200 - dł.ok.450m

1.16 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Staszica budowa kanału ściekowego  DN200 - dł.ok.200m

1.17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
gm. Kosakowo - Pogórze: 

ul.Kościuszki
budowa kanału ściekowego DN250 - dł.ok.840m

1.18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
gm. Kosakowo - Pogórze:

ul.Firleja
budowa kanału DN200 -  dł.ok.750m

1.19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
gm. Kosakowo - Kazimierz:

ul.Kwietniowa, ul.Majowa 
budowa kanału DN200 - dł.ok.1000m oraz przepompowni ścieków

 Urządzenia  kanalizacyjne  razem (B1 + B2)
  Sieci kanalizacyjne 
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Razem
2019-2021

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Lokalizacja zadania
Szacunek nakładów w latach [tys. zł]

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy

1.20 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
gm. Kosakowo - Pogórze: 

ul.Żeromskiego

budowa kanału ściekowego DN200 -  dł.ok.2100 m (tłoczny) oraz przepompowni ścieków

1.21 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Wejherowo: połączenie 

ul.Sucharskiego z  ul.Strzelecką
budowa kanałów ściekowych:  DN225 - dł.ok.900m, DN315 - dł.ok.90m

1.22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Wejherowo: połączenie ul.12Marca z  

ul.Reformatorów
budowa kanałów ściekowych  DN200 - dł.ok.140m, DN160 - dł.ok.30m

1.23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Wejherowo: ul.Sportowa, 

ul.Strzelecka, ul.Józefa Wybickiego
budowa kanału ściekowego DN200 - dł.ok.60 m

1.24 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wejherowo: ul.Staffa budowa kanału ściekowego  DN200 - dł.ok.260m

1.25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wejherowo: ul.Polna budowa kanału ściekowego  DN200 - dł.ok.175 m

1.26 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Wejherowo: ul.Tartaczna, 

ul.Przemysłowa

budowa kanałów ściekowych:  DN200 - dł.ok.1040m, DN110 tł. - dł.ok.540m oraz 

przepompowni ścieków

1.27 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

gm. Wejherowo - Bolszewo: ul.Św. 

Huberta, ul.Zamostna; Góra: 

ul.Zamostna, ul.Wejhera, ul.Wiejska

budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł.ok.6140m, DN110 tł.- dł.ok.1640m oraz 

przepompowni ścieków

1.28 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

gm. Wejherowo - Orle: ul.Pomorska, 

ul.Kwiatowa, ul.Makowa; Góra: 

ul.Łąkowa, ul.Jeziorna

budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł.ok.4430m, DN110 tł. - dł.ok.860m oraz 

przepompowni ścieków 

1.29 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

gm. Wejherowo - Orle: ul.Wejhera, 

ul.Zamostna, ul.Lipowa, ul.Wesoła, 

ul.Cynowa, ul.Krótka, ul.Miła 

budowa kanałów ściekowych: DN200 dł.ok.5640m, DN110 tł. - dł.ok.870m oraz 

przepompowni ścieków 

1.30 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gm. Wejherowo - Gościcino: 

ul.Strażacka 
budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł.ok.430m, DN160 - dł.ok.120m

2

2.1
Budowa instalacji do wprowadzania skratek 

do pieca fluidalnego
gm. Kosakowo - ul. Długa

budowa  instalacji do rozdrabniania,  magazynowania i wprowadzania skratek do pieca 

fluidalnego 

2.2
Wykorzystanie źródeł odnawialnych do 

produkcji energii
gm. Kosakowo - ul. Długa montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni do około 5 000 m2 o mocy ok.2500kW 

2.3 Budowa stacji zlewczej gm. Kosakowo - ul. Długa
budowa w pełni autonomicznego  system odbioru dowożonych nieczystości ciekłych  oraz 

układu do dezodoryzacji 

2.4 Budowa instalacji gazowej gm. Kosakowo - ul. Długa budowa  instalacji gazowej  

II 122 485 40 210 36 795 45 480

A 23 750 9 810 5 400 8 540
1

1.1

Modernizacja układu zasilania 

elektroenergetycznego i sterowania UW 

"Reda" 

Reda: Moście Błota
budowa: 5 oddziałowych stacji transformatorowych,  budowa linii kablowej 15 kV,  budowa 

linii światłowodowej  

1.2 Modernizacja UW "Kolibki" Gdynia: ul.Inżynierska odwiert studni zastępczych: 2b, 8c oraz likwidacja studni: 2a, 8b

 INWESTYCJE ODTWORZENIOWO-MODERNIZACYJNE (II.A+II.B)

Urządzenia wodociągowe razem ( A1+A2+A3+A4)
Ujęcia wody

Oczyszczalnia ścieków "Dębogórze"
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2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Lokalizacja zadania
Szacunek nakładów w latach [tys. zł]

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy

1.3
Modernizacja studni głębinowej UW 

"Sieradzka"
Gdynia: ul.Sieradzka

modernizacja studni głębinowej 2c/5b: wymiana obudowy studni, wymiana kabli zasilających 

i sterowniczych, wymiany ogrodzenia i  utwardzenie terenu

1.4 Modernizacja UW "Rumia" Rumia: ul.Dębogórska odwiert studni zastępczych: 11c, 16d oraz likwidacja studni: 11b, 16c

1.5 Modernizacja UW "Reda" Reda: ul.Wodociągowa przyłączenie do systemu wodociągowego  studni zastępczych: 11c, 16c i TVIa

1.6 Modernizacja UW "Cedron" Wejherowo: ul.Marynarki Wojennej przyłączenie do systemu wodociągowego studni zastępczej 22b

2

2.1

Modernizacja układu zasilania 

elektroenergetycznego i odwodnienia terenu 

SUW "Sieradzka"

Gdynia: ul.Sieradzka przebudowa: rozdzielnicy 15 kV, przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej 

2.2
Modernizacja układu pompowego SUW 

"Wiczlino"
Gdynia: ul.Janka Bryla 

modernizacja układu pompowego  II stopnia (przetłaczającego wodę uzdatnioną do sieci 

wodociągowej)

2.3 Modernizacja SUW "Brzozowa"
gm. Wejherowo - Gościcino: 

ul.Brzozowa
przebudowa  SUW wraz z obiektami towarzyszącymi

3

3.1 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej   
Gdynia: ul.Waszyngtona (od 

ul.Pułaskiego do ul.Św. Piotra)

przebudowa przewodów wodociągowych: DN300 - dł.ok.300m,                                                       

DN200 - dł.ok.150m

3.2 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej
Gdynia: ul.Działowskiego,  

ul.Karnkowskiego

przebudowa przewodu wodociągowego DN110 - dł.ok.432m 

3.3 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej

Gdynia: ul.Wielkopolska, ul.Sopocka, 

ul.Racławicka, ul.Strzelców, 

ul.Nowowiczlińska, ul.Buraczana

przebudowa  przewodów wodociągowych: DN400 - dł.ok.45m, DN300 - dł.ok.1080m, DN200 

- dł.ok.970m, DN160/150 - dł.ok.465m, DN110 - dł.ok.1965m, DN90 - dł.ok.40m

3.4 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej
Gdynia: ul.Chwarznieńska, 

ul.Hodowlana

przebudowa  przewodów wodociągowych: DN80 - dł.ok.20m, DN110 - dł.ok.305m, DN160- 

dł.ok.1130m, DN400 - dł.ok.160m

3.5
Modernizacja magistralnego przewodu 

wodociągowego

Gdynia: ul.Morska (od pom P-1 do 

ul.Zbożowej)
przebudowa magistralnego przewodu wodociągowego DN600 - dł.ok.1850m

3.6 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej   

Gdynia: ul.Sambora, ul.Solna, 

ul.Siewna, ul.Radosna, 

ul.Wielkopolska, ul.Gedymina, 

ul.Popiela, ul.Miernicza, ul.Płk. 

Dąbka, ul.Raduńska, ul.Krzywa, 

ul.Tęczowa, 

ul.Sędziowska, 

ul.Kujawska, ul.Bydgoska(od 

ul.Kujawskiej do ul.Poznańskiej,  

ul.Wielkopolska (od ul.Lotników do 

ul.Łowickiej), ul.Biała, ul.Żółta, 

ul.Abrahama

przebudowa przewodów wodociągowych: DN100/110 - dł.ok.1720m, DN160 - dł.ok.56m, 

DN200 -  dł.ok.780m

3.7
Modernizacja magistralnego przewodu 

wodociągowego

Gdynia: od ul.Morskiej do 

ul.Hutniczej
przebudowa magistralnego przewodu wodociągowego: DN600 - dł.ok.250m

3.8 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej   
Rumia: ul.Sobieskiego, ul.3Maja 

(węzeł integracyjny)
przebudowa  przewodu wodociągowego  DN 200 - dł.ok.300m

3.9 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia: ul.Gdańska, ul.Sobieskiego
budowa przewodów wodociągowych: DN250 - dł.ok.220m, DN200 - dł.ok.350m, DN110 - 

dł.ok.770m

Sieci  wodociągowe 

Stacje uzdatniania wody
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3.10 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej   

Rumia: ul.Żwirowa, ul.Górnicza, 

ul.Hallera, ul.Bolesława 

Krzywoustego, ul.Zygmunta Starego, 

ul.Mieszka I, 

ul.Heykiego, ul.Hepki, ul.Trepczyka, 

ul.Sienkiewicza, ul.Jaśminowa, 

ul. Bukowa, ul.Klonowa 

ul.Makowa, ul.Nagietkowa, 

ul.Bławatkowa, 

ul.I Dywizji Wojska Polskiego - 

ul.Partyzantów, ul.Zakopiańska, 

ul.Dunikowskiego, ul.Kossaka

ul.Migały-ul.Reja-ul.Nałkowskiej, 

ul.Konopnickiej, ul.Waryńskiego, 

ul.Śniadeckich, ul.Słowackiego  

ul.Majkowskiego, 

ul.Cisowa, ul.Klonowa 

przebudowa przewodów wodociągowych: DN100 -  dł.ok.4014m, DN160 - dł.ok.140m

3.11 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Reda: ul.Gdańska
przebudowa przewodów wodociągowych: DN300 - dł.ok.70m, DN160 - dł.ok.20m, DN110 - 

dł.ok.440m, DN90 - dł.ok.30 m.

3.12 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej   

Reda: ul.Gdańska, ul.Sobieskiego, 

ul.Karłowicza-ul.Wejherowska, 

ul.Miłosza, ul.Cisowa, 

ul.Wierzbowa, ul.Pszenna, 

ul.Jesionowa, ul.Bukowa, 

ul.Graniczna, ul.Obozowa, 

ul.Rekowska, ul.Kościelna, 

ul.Sosnowa 

przebudowa przewodów wodociągowych: DN80 - dł.ok.370m, DN100/110- dł.ok.650m, 

DN160 - dł.ok.330m 

3.13 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej   
gm. Kosakowo-Pogórze: 

ul.Kościuszki
przebudowa  przewodu wodociągowego  DN110 - dł.ok.220m

3.14 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej   

gm. Kosakowo: ul.Grudniowa, 

ul.Marcowa, ul.Św. Marka, 

ul.Majowa, ul.Styczniowa, 

ul.Kwietniowa

przebudowa przewodów wodociągowych: DN160 -  dł.ok.395m, DN110 -  dł.ok.300m

3.15 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej 
Wejherowo: węzeł "ZRYW"

- Etap II
przebudowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł.ok.50m, DN150 - dł.ok.470m

3.16 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Wejherowo: ul.Parkowa, ul.Zamkowa przebudowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł.ok.20m, DN75 - dł.ok.20m

4

4.1
Modernizacja pompowni wodociągowej 

"Witomino"
Gdynia: Działki Leśne

wymiana układu pompowego oraz  uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, 

instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń 

kontrolno-pomiarowych)

4.2
Modernizacja pompowni hydroforowej 

"Wielkopolska 1"
Gdynia: ul.Wielkopolska

wymiana układu pompowego oraz  uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, 

instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń 

kontrolno-pomiarowych)

4.3
Modernizacja pompowni hydroforowej  

"Uranowa"
Gdynia: ul.Uranowa

wymiana układu pompowego oraz  uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, 

instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń 

kontrolno-pomiarowych)

Obiekty na sieci wodociągowej
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4.4 Modernizacja zbiornika wodociągowego "P1" Gdynia: ul.Filtrowa
naprawa betonowej konstrukcji, doszczelnienie i wzmocnienie wewnętrznych powierzchni 

betonowych, wymiana wyposażenia funkcjonalnego 

4.5
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę 

dzielnicy Pustki Cisowskie
Gdynia: Pustki Cisowskie

wymiana układu pompowego oraz  uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, 

instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń 

kontrolno-pomiarowych) w 2 pompowniach hydroforowych

B 98 735 30 400 31 395 36 940
1

1.1 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej

Gdynia: ul.Wielkopolska, ul.Sopocka, 

ul.Racławicka, ul.Strzelców, 

ul.Nowowiczlińska, ul.Buraczana

renowacja kanałów ściekowych: DN800 - dł.ok.820m, DN500 - dł.ok.450m, DN300 - dł.ok.50 

m, DN200 - dł.ok.140m, DN160 - dł.ok.77m

1.2 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej
Gdynia: ul.Chwarznieńska, 

ul.Hodowlana

renowacja kanałów ściekowych: DN400 - dł.ok.770m, DN300 - dł.ok.95m, DN200 - 

dł.ok.210m, DN150 - dł.ok.70 m

1.3 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej

Gdynia: ul.Żeliwna, ul.Chylońska, 

ul.Kcyńska,  ul.Nałkowskiej, ul.Staffa 

ul.Gałczyńskiego, ul.Brzechwy, 

ul.Orląt Lwowskich 

renowacja kanałów ściekowych: DN400 - dł.ok.165m, DN200 - dł.ok.240m 

1.4 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej

Rumia: ul.Krzywe Koło, ul.Okrężna, 

ul.Żwirki i Wigury, ul.Ceynowy, 

ul.Dębogórska, ul.Kościuszki  

renowacja studzienek i komór kanalizacyjnych - 65 szt. 

1.5
Rehabilitacja techniczna kolektora 

ściekowego 

Rumia: odcinek od granicy Redy z 

Rumią do ul. Hetmańskiej
renowacja kolektora ściekowego DN1000 -  dł.ok.1100m

1.6 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej
Rumia: ul.Kombatantów, ul.Zakole, 

ul.Młyńska, ul.ks. Gierosa  
renowacja kanałów ściekowych DN 200 - dł.ok.600m

1.7 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnych Reda: ul.Gdańska

renowacja kanałów ściekowych:  DN300 - dł.ok.5m, DN200 - dł.ok.10m

DN150 i DN160 - dł.ok.25m, DN90 - dł.ok.30m, przebudowa 2 przepompowni ścieków wraz 

z infrastrukturą 

1.8
Rehabilitacja techniczna kolektora 

ściekowego 
Reda: ul.Drogowców renowacja kolektora WRR - dł.ok.1000m

1.9
Rehabilitacja techniczna kolektora 

ściekowego 

Wejherowo: od węzła "ZRYW" do 

granicy Wejherowo z Redą
renowacja kolektora WRR DN1200 - dł.ok.410m

1.10 Rehabilitacja techniczna przewodu tłocznego 
Wejherowo: PŚ "Weteranów", 

ul.Weteranów
renowacja przewodu tłocznego ciśnieniowego DN300 -  dł.ok.275m

2

2.1

Modernizacja przepompowni ścieków: 

"Karwiny", "Kontenerowa", "Zaciszna", 

"Chwarzno", "Kościelna", "Lotników"

Gdynia: ul.Gabrieli Zapolskiej, 

ul.Kontenerowa, ul.Zaciszna, 

ul.Chwarznieńska, ul.Kościelna, 

ul.Sieradzka 

budowa 6 bezskratkowych, jednokomorowych przepompowni ścieków oraz 6 wydzielonych 

komór pomiarowych, budowa nowego oraz  przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia 

terenu związanego bezpośrednio z  modernizacją przepompowni, zmiana sposobu 

zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka 

części technologicznej 6 istniejących przepompowni

2.2

Modernizacja układu mechanicznego 

oczyszczania ścieków i instalacji 

energetycznego zasilania przepompowni 

ścieków "Główna"

 Gdynia: ul.Energetyków

montaż kraty oczyszczanej mechanicznie  oraz  uzupełniającego wyposażenia 

funkcjonalnego (podajnika odwadniającego ślimakowego, instalacji energetycznego 

zasilania silnika, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych) 

oraz modernizacja  instalacji energetycznego zasilania przepompowni 

 Urządzenia kanalizacyjne razem (B1+B2+B3 )

Obiekty na sieci kanalizacyjnej

Sieci kanalizacyjne
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2.3

Modernizacja  instalacji energetycznego 

zasilania przepompowni ścieków: 

"Chromowa", "Mosiężna"

Gdynia: ul.Chromowa, ul.Mosiężna
wymiana  instalacji energetycznego zasilania silników (rozdzielnicy niskiego napięcia), 

zmiana zagospodarowania terenu

2.4
Modernizacja układu pompowego 

przepompowni ścieków "P2 Śliska"
Gdynia: ul.Porożyńskiego 

wymiana agregatów pompowych oraz  uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego, 

zmiana  zagospodarowania terenu

2.5
Modernizacja wyposażenia funkcjonalnego 

przepompowni ścieków "Żeglarzy"
Gdynia: ul.Żeglarzy

wymiana uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego 

zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych)

2.6
Modernizacja przepompowni ścieków: 

"Różana", "Gierosa"
Rumia: ul.Różana, ul.Gierosa

budowa 2 bezskratkowych, jednokomorowych przepompowni ścieków oraz 2 wydzielonych 

komór pomiarowych, budowa nowego oraz  przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia 

terenu związanego bezpośrednio z  modernizacją przepompowni, zmiana sposobu 

zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka 

części technologicznej 2 istniejących przepompowni

2.7

Modernizacja układu pompowego i 

wyposażenia funkcjonalnego przepompowni 

ścieków "Rajska"

Rumia: ul.Rajska

wymiana agregatów pompowych oraz  uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego,  

(instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania, 

urządzeń kontrolno-pomiarowych), zmiana  zagospodarowania terenu

2.8

Modernizacja układu pompowego i 

wyposażenia funkcjonalnego przepompowni 

ścieków: "Mostowa PS-B4", "PS-B2", "PS-A1 

Wejherowska"

Reda: ul.Mostowa, ul.Spółdzielcza, 

ul.Wejherowska

wymiana agregatów pompowych oraz  uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego 

(armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego 

sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych), zmiana  zagospodarowania terenu 

2.9

Modernizacja instalacji energetycznego 

zasilania  przepompowni ścieków "Wiśniowa 

PS-B3"

Reda: ul.Wiśniowa
wymiana  instalacji energetycznego zasilania silników (rozdzielnicy niskiego napięcia), 

zmiana  zagospodarowania terenu

2.10

Modernizacja układu pompowego i 

wyposażenia funkcjonalnego przepompowni 

ścieków "PS-A1 Zbożowa"

Reda: ul.Zbożowa

wymiana agregatów pompowych oraz  uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego 

(armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego 

sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych), zmiana  zagospodarowania terenu 

2.11
Modernizacja przepompowni ścieków 

"Łąkowa"
 Reda: ul.Łąkowa 

budowa bezskratkowej, jednokomorowej przepompowni ścieków oraz wydzielonej komory 

pomiarowej, budowa nowego oraz  przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu 

związanego bezpośrednio z  modernizacją przepompowni, zmiana sposobu 

zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka 

części technologicznej istniejącej przepompowni

2.12

Modernizacja układu pompowego i 

wyposażenia funkcjonalnego przepompowni 

ścieków "Konopnicka"

Wejherowo: ul.Konopnickiej 

wymiana agregatów pompowych oraz  uzupełniającego wyposażenia funkcjonalnego 

(armatury, instalacji energetycznego zasilania silników, instalacji automatycznego 

sterowania, urządzeń kontrolno-pomiarowych), zmiana  zagospodarowania terenu 

2.13

Modernizacja instalacji energetycznego 

zasilania  przepompowni ścieków 

"Śmiechowska"

Wejherowo: ul.Śmiechowska 
wymiana  instalacji energetycznego zasilania silników (rozdzielnicy niskiego napięcia), 

zmiana  zagospodarowania terenu

2.14
Modernizacja przepompowni ścieków: "Gryfa 

Pomorskiego"
Wejherowo: ul.Gryfa Pomorskiego

budowa  bezskratkowej, jednokomorowej przepompowni ścieków oraz  wydzielonej komory 

pomiarowej, budowa nowego oraz  przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu 

związanego bezpośrednio z  modernizacją przepompowni, zmiana sposobu 

zagospodarowania terenu oraz zmiana układu drogowego wokół przepompowni, rozbiórka 

części technologicznej  istniejącej przepompowni
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3

3.1
Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych 

obiektów technologicznych
gm. Kosakowo: ul.Długa

hermetyzacja obiektów technologicznych  o najsilniejszej emisji złowonnych gazów wraz z 

dezodoryzacją złowonnych gazów w zainstalowanych biofiltrach, nasadzenie drzew i 

krzewów najefektywniej ograniczające obszar oddziaływania oczyszczalni na środowisko

3.2 Modernizacja ciągu przeróbki osadów gm. Kosakowo: ul.Długa

budowa: komór fermentacyjnych, przepompowni tłuszczów, podczyszczalni odcieków, stacji 

oczyszczania biogazu oraz sieci i obiektów powiązanych technologicznie z ciągiem przeróbki 

osadów

3.3
Rehabilitacja techniczna  kanałów 

technologicznych
gm. Kosakowo: ul.Długa renowacja kanałów  technologicznych - dł.ok.120m oraz komór  

3.4
Modernizacja instalacji do odwadniania i 

transportu osadu 
gm. Kosakowo: ul.Długa

wymiana: klap zrzutowych pras komorowych, instalacji polimeru, konstrukcji stalowych 

taśmociągu osadu odwodnionego, systemu transportu osadu odwodnionego  po wirówkach,  

instalacji energetycznego zasilania i sterowania oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego

3.5
Modernizacja  instalacji energetycznego 

zasilania ob..302
gm. Kosakowo: ul.Długa wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia zasilającej  ob. 302

III 27 500 16 500 11 000 0

1 Budowa laboratorium i  zaplecza technicznego Rumia: ul.Dąbrowskiego budowa obiektu biurowo usługowego wraz z infrastrukturą

2
Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu 

przepływów wody i ścieków
wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną 

IV 6 000 2 000 2 000 2 000

V 1 500 500 500 500

240 590 89 200 88 410 62 980

REZERWA NA WYMIANĘ/PRZEBUDOWĘ SIECI ZWIĄZANĄ Z BUDOWĄ LUB MODERNIZACJĄ DRÓG PRZEZ GMINY

Oczyszczalnia ścieków "Dębogórze"

 NAKŁADY NA INWESTYCJE  -  OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADAŃ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W LATACH NASTĘPNYCH

INWESTYCJE WSPÓLNE DLA SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO i KANALIZACYJNEGO
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