PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020 - 2022
Wykaz zadań
Szacunek nakładów w latach [tys. zł]
Nr.zadania

Nazwa zadania

1

Lokalizacja zadania

2

Zakres rzeczowy

3

IR_PW_20-22

INWESTYCJE ROZWOJOWE OGÓŁEM (I.A+I.B)

IR-UW_20-22

Urządzenia wodociągowe razem (A1+A2)

IR-UW_PW_20-22

Ujęcia wody

IR-UW-UWO_PW_20-22_1

Budowa studni głębinowej na UW "Wielki
Kack" wraz z infrastrukturą towarzyszącą

IR-UW-SW_PW_20-22

Sieci wodociągowe

IR-UW-SW_PW_20-22_1

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

IR-UW-SW_PW_20-22_2

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

IR-UW-SW_PW_20-22_3

4

Gdynia: ul. Źródło Marii

budowa studni głębinowej wraz z obudową, przyłączem
wodociągowym, zasilaniem, sterowaniem i zagospodarowaniem
terenu

Gdynia: inwestycja w ramach budowy Trasy
Kaszubskiej

budowa sieci wodociągowej: DN225 - dł. ok. 666 m, W160 dł. ok.
1960 m, DN110 - 545 m,

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

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Gdynia: ul.Cynamonowa, ul.Bazyliowa,
ul.Pokrzywowa, ul.Goździkowa, ul.Łanowa
(droga dojazdowa)

budowa przewodów wodociągowych: DN225 - dł. ok. 1510m,
DN160 - dł. ok. 750m, DN110 - dł. ok. 826m oraz pompowni
hydroforowej

IR-UW-SW_PW_20-22_4

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, ul.Puszczyka,
ul.Czeska

budowa przewodów wodociągowych: DN200 - dł. ok. 960m,
DN160 - dł. ok. 2210m, DN110 - dł. ok. 325m,

IR-UW-SW_PW_20-22_5

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
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IR-UW-SW_PW_20-22_6

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Gdynia: ul.Chwarznieńska, ul.Wiczlińska (os.
Niemotowo i Wielka Rola)

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 4500m

IR-UW-SW_PW_20-22_7

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Gdynia: ul.Handlowa

budowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 700m

IR-UW-SW_PW_20-22_8

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Gdynia: ul.Osada kolejowa

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 224m

IR-UW-SW_PW_20-22_9

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Gdynia: ul.Chwarznieńska, ul.Wiczlińska (os.
Chwarzno-Polanki)

budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 260m,
DN160 - dł. ok. 590m

IR-UW-SW_PW_20-22_10

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Gdynia: ul.Arciszewskich

budowa przewodów wodociągowych: DN200 dł. ok. 970m opracowanie dokumantacji projektowej i rozpoczęcie realizacji
inwestycji

IR-UW-SW_PW_20-22_11

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Gdynia: ul.Porożyńskiego, ul.Myśliwska

budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 1100m opracowanie dokumantacji projektowej i rozpoczęcie realizacji
inwestycji

IR-UW-SW_PW_20-22_12

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Rumia: ul.Klonowa, ul.Leszczynowa

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 160m

IR-UW-SW_PW_20-22_13

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Rumia: ul.Wiązowa

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 190m

IR-UW-SW_PW_20-22_14

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Rumia: ul.Zbożowa

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 70m

IR-UW-SW_PW_20-22_15

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Rumia: ul.Wiejska

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 950m

IR-UW-SW_PW_20-22_16

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Rumia: ul.Dębogórska - sięgacz

budowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 550m
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IR-UW-SW_PW_20-22_17

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Rumia: ul.Św. Józefa, ul.Młyńska

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 1150m

IR-UW-SW_PW_20-22_18

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Rumia: Góra Markowca

budowa przewodów wodociągowych: DN160 - dł. ok. 200m,
DN110 - dł. ok. 700m oraz pompowni hydroforowej

IR-UW-SW_PW_20-22_19

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Rumia: ul.Kazimierska, ul.I Dywizji Wojska
Polskiego, ul.Różana, ul.Torfowa

budowa przewodów wodociągowych: DN250 - dł. ok. 2237m,
DN225 - dł. ok. 494m, DN160 - dł. ok. 353m, DN110 - dł. ok.
1778m

IR-UW-SW_PW_20-22_20

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Reda: Moście Błota

budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 8230m,
DN160 - dł. ok. 1780m - opracowanie dokumantacji projektowej i
rozpoczęcie realizacji inwestycji

IR-UW-SW_PW_20-22_21

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Reda: ul.Karłowicza, ul.Polna

budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 40m,
DN160 - dł. ok. 30m, DN200 - dł. ok. 310m

IR-UW-SW_PW_20-22_22

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Reda: ul.Owocowa, ul.Zielna, ul.Warzywnicza

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 400m

IR-UW-SW_PW_20-22_23

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Reda: ul.Obwodowa

budowa przewodu wodociągowego: DN200 - dł. ok. 514m

IR-UW-SW_PW_20-22_24

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Reda: ul.Zuchów, ul.Drużynowa, ul.Długa

budowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 120m

IR-UW-SW_PW_20-22_25

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Staszica

budowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 260m

IR-UW-SW_PW_20-22_26

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Kościuszki,
ul.Kołłątaja, ul.Dobke

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 430m,
DN160 - dł. ok. 545m

IR-UW-SW_PW_20-22_27

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Kosakowo - Kazimierz: ul.Św. Marka

budowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 500m
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IR-UW-SW_PW_20-22_28

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Kosakowo - Kazimierz: ul.Majowa,
ul.Kwietniowa, ul.Listopadowa

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

IR-UW-SW_PW_20-22_29

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Dorsza

budowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 460m

IR-UW-SW_PW_20-22_30

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Firleja (od
ul.Padarewskiego do ul.Derdowskiego)

budowa sieci wodociągowej: DN160 - dł. ok. 350m

IR-UW-SW_PW_20-22_31

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Kosakowo - Pogórze: ul. Czarnieckiego

budowa przewodu wodociągowego: DN160 - dł. ok. 122m

IR-UW-SW_PW_20-22_32

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Wejherowo: połączenie ul.Sucharskiego z
ul.Strzelecką

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 120m

IR-UW-SW_PW_20-22_33

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Wejherowo: połączenie ul.12 Marca z
ul.Reformatorów

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 60m

IR-UW-SW_PW_20-22_34

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Wejherowo: ul.Sportowa, ul.Strzelecka, ul.Józefa
Wybickiego

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 1200m oraz
pompowni hydroforowej

IR-UW-SW_PW_20-22_35

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Wejherowo: ul.Tartaczna, ul.Przemysłowa

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 970m

IR-UW-SW_PW_20-22_36

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Wejherowo: ul.Karnowskiego-Przemysłowa

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 31m, DN225
- dł. ok. 659m

IR-UW-SW_PW_20-22_37

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Wejherowo: ul.Polna

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 215m

IR-UW-SW_PW_20-22_38

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Wejherowo - Orle: dz.nr: 158, 165/13, 164/5

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 240m

IR-UW-SW_PW_20-22_39

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Wejherowo - Orle: ul.Konopnickiej

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 170m

IR-UW-SW_PW_20-22_40

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Wejherowo - Bolszewo: ul.Kręta

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 580m

IR-UW-SW_PW_20-22_41

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Wejherowo - Gościcino: ul.Strażacka

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 460m

IR-UW-SW_PW_20-22_42

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Wejherowo - Gościcino: ul.Bursztynowa,
ul.Koralowa, ul.Granitowa

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 680 m

IR-UW-SW_PW_20-22_43

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Wejherowo - Bolszewo: rejon
ul.Chłopskiej,ul. Okrężnej, ul.Błękitnej

budowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 935 m
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IR-UW-SW_PW_20-22_44

Przeniesienia na rzecz Spółki własności sieci
wodociągowe wybudowanych przez osoby
fizyczne lub osoby prawne (dla inwestycji
zlokalizowanych na terenie całej Spółki)

IR-UK_PW_20-22

Urządzenia kanalizacyjne razem (B1+B2)

IR-UK-SK_PW_20-22

Sieci kanalizacyjne

IR-UK-SK_PW_20-22_1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: inwestycja w ramach budowy Trasy
Kaszubskiej

budowa sieci kanalizacji sanitarnej: DN300 - dł. ok. 3044m,
DN200 dł. ok. 1056m

IR-UK-SK_PW_20-22_2

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 - rozpoczęcie realizacji inwestycji

IR-UK-SK_PW_20-22_3

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: ul.Krzemowa, ul.Bieszczadzka,
ul.Pienińska, ul.Sudecka, ul.Świętokrzyska,
ul.Rudawska, ul.Izerska, ul.Kacze Buki,
ul.Puszczyka, ul.Węgierska, ul.Czeska, ul.
Beskidzka

IR-UK-SK_PW_20-22_4

2020

2021

2022

Razem
2020-2022

6

7

8

9

25 320

budowa kanałów ściekowych: DN300 - dł. ok. 820m, DN200 - dł.
ok. 1680m, DN110 tł. - dł. ok. 920m oraz przepompowni ścieków
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budowa kanałów ściekowych: DN300 - dł. ok. 740m, DN200 - dł.
ok. 5096m, DN110 - dł. ok. 240m (tłoczny) oraz przepompowni
ścieków - opracowanie dokumantacji projektowej i rozpoczęcie
realizacji inwestycji

IR-UK-SK_PW_20-22_5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: ul.Chwarznieńska, ul.Wiczlińska (os.
Niemotowo i Wielka Rola)

IR-UK-SK_PW_20-22_6

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

IR-UK-SK_PW_20-22_7

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: ul.Morska (odcinek od granicy z Rumią
do wysokości zbiornika P-1)

budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 860m opracowanie dokumantacji projektowej

IR-UK-SK_PW_20-22_8

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

IR-UK-SK_PW_20-22_9

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: ul.Turkusowa

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 70m

IR-UK-SK_PW_20-22_10

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: ul.Fińska, ul.Botnicka, ul.Sibeliusa

budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 474m

IR-UK-SK_PW_20-22_11

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: ul.Rdestowa

budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 270m

IR-UK-SK_PW_20-22_12

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: ul.Porożyńskiego, ul.Myśliwka

budowa sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 - dł. ok. 1100m opracowanie dokumantacji projektowej

IR-UK-SK_PW_20-22_13

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: ul.Kwiatowa

budowa sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 - dł. ok. 115m opracowanie dokumantacji projektowej

IR-UK-SK_PW_20-22_14

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: ul.Xawerego Czernickiego

budowa odcinków kanalizacji snaitarnej: DN200 - dł. ok. 450m,
przebudowa i budowa odcinka kanału DN250 w teren gminny dł. ok. 200m, przebudowa kanału DN160 na DN200 - dł. 40m. opracowanie dokumantacji projektowej

IR-UK-SK_PW_20-22_15

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: ul.Prostokątna

budowa kanalizacji sanitarnej: DN200 - dł. 240m wraz z
przepompownią scieków
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IR-UK-SK_PW_20-22_16

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Rumia: ul.Zbożowa

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 220m

IR-UK-SK_PW_20-22_17

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

IR-UK-SK_PW_20-22_18

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Rumia: ul.Dębogórska - sięgacz

budowa kanałów ściekowych: DN300 - dł. ok. 400m, DN200 - dł.
ok. 450m (tłoczny) oraz przepompowni ścieków

IR-UK-SK_PW_20-22_19

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 opracowanie dokumantacji projektowej i rozpoczęcie realizacji
inwestycji

IR-UK-SK_PW_20-22_20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Rumia: Góra Markowca

budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 900m

IR-UK-SK_PW_20-22_21

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. - dł. ok. 852m
(tłoczny) oraz 2 przepompowni ścieków
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IR-UK-SK_PW_20-22_22

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Reda: Moście Błota

budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 9125m, DN110 tł. i
DN160 tł.- dł. ok. 425m oraz 3 przepompowni ścieków opracowanie dokumantacji projektowej i rozpoczęcie realizacji
inwestycji

IR-UK-SK_PW_20-22_23

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Kosakowo - Pogórze: Czarnieckiego

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 130m

IR-UK-SK_PW_20-22_24

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Dorsza

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 450m

IR-UK-SK_PW_20-22_25

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Staszica

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 200m

IR-UK-SK_PW_20-22_26

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Kościuszki,
ul.Kołłątaja, ul.Dobke

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 405m, DN250 - dł.
ok. 840m

IR-UK-SK_PW_20-22_27

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Firleja

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 750m

IR-UK-SK_PW_20-22_28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Kosakowo - Kazimierz: ul.Kwietniowa,
ul.Majowa

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 1000m oraz
przepompowni ścieków

IR-UK-SK_PW_20-22_29

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Żeromskiego

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

IR-UK-SK_PW_20-22_30

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wejherowo: połączenie ul.Sucharskiego z
ul.Strzelecką

budowa kanałów ściekowych: DN225 - dł. ok. 900m, DN315 - dł.
ok. 90m
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IR-UK-SK_PW_20-22_31

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wejherowo: połączenie ul.12 Marca z
ul.Reformatorów

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

IR-UK-SK_PW_20-22_32

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wejherowo: ul.Sportowa, ul.Strzelecka, ul.Józefa
Wybickiego

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 60m

IR-UK-SK_PW_20-22_33

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wejherowo: ul.Staffa

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 260m

IR-UK-SK_PW_20-22_34

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wejherowo: ul.Polna

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 175m

IR-UK-SK_PW_20-22_35

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wejherowo: ul.I BPWP

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 215m - wykonanie
dokumantacji projektowej

IR-UK-SK_PW_20-22_36

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wejherowo: ul.Tartaczna, ul.Przemysłowa

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

IR-UK-SK_PW_20-22_37

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wejherowo: ul.Karnowskiego-Przemysłowa

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

IR-UK-SK_PW_20-22_38

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

IR-UK-SK_PW_20-22_39

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Wejherowo - Bolszewo: ul.Chłopska,
ul.Krucza, ul.Żurawia, ul. Okrężna

budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 2390m

IR-UK-SK_PW_20-22_40

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
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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

IR-UK-SK_PW_20-22_42

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Wejherowo - Orle: ul.Szkolna, ul.Grzybowa,
ul.Łąkowa, ul.Nadrzeczna, ul.Leśna, ul.Bukowa,
ul.Okrężna

budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 7120m, DN 160 dł. ok. 1284m, przewody tłoczne DN110 - dł. ok. 117m i
przepompowni ścieków - rozpoczęcie realizacji inwestycji (I etap
inwestycji - budowa przepompowni ścieków i przewodu
tłocznego, przewodu ściekowego DN200 - dł. ok. 880m)

IR-UK-SK_PW_20-22_43

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Wejherowo - Gościcino: ul.Strażacka

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

IR-UK-SK_PW_20-22_44

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Wejherowo - Rogulewo

budowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 937m, DN160 - dł.
ok. 164m

IR-UK-SK_PW_20-22_45

Przeniesienia na rzecz Spółki własności sieci
kanalizacyjnej wybudowanych przez osoby
fizyczne lub osoby prawne (dla inwestycji
zlokalizowanych na terenie całej Spółki)

IR-UK-GOS_PW_20-22

Oczyszczalnia ścieków "Dębogórze"

IR-UK-GOS_PW_20-22_1

Budowa instalacji do wprowadzania skratek
do pieca fluidalnego

gm. Kosakowo: ul. Długa

budowa instalacji do rozdrabniania, magazynowania i
wprowadzania skratek do pieca fluidalnego

IR-UK-GOS_PW_20-22_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

IR-UK-GOS_PW_20-22_3

Budowa stacji zlewczej

gm. Kosakowo: ul. Długa

budowa w pełni autonomicznego system odbioru dowożonych
nieczystości ciekłych oraz układu do dezodoryzacji

IR-UK-GOS_PW_20-22_4

Budowa instalacji gazowej

gm. Kosakowo: ul. Długa

budowa instalacji gazowej - opracowanie dokumantacji
projektowej

IOM_PW_20-22

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

IOM-UW_PW_20-22

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

IOM-UW-UWO_PW_20-22

Ujęcia wody

IOM-UW-UWO_PW_20-22_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

IOM-UW-UWO_PW_20-22_2

Modernizacja UW "Kolibki"

Gdynia: ul.Inżynierska

odwiert studni zastępczych: 2b, 8c oraz likwidacja studni: 2a, 8b

IOM-UW-UWO_PW_20-22_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

IOM-UW-UWO_PW_20-22_4

Modernizacja UW "Rumia"

Rumia: ul.Dębogórska

odwiert studni zastępczych: 11c, 16d oraz likwidacja studni: 11b,
16c

IOM-UW-UWO_PW_20-22_5

Modernizacja UW "Reda"

Reda: ul.Wodociągowa

przyłączenie do systemu wodociągowego studni zastępczych:
11c, 16c i TVIa

IR-UK-SK_PW_20-22_41
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IOM-UW-UWO_PW_20-22_6

Modernizacja UW "Cedron"

Wejherowo: ul.Marynarki Wojennej

modernizacja sieci wody surowej

IOM-UW-UWO_PW_20-22_7

Modernizacja UW "Cedron"

Wejherowo: ul.Marynarki Wojennej

przyłączenie do systemu wodociągowego studni zastępczej 22b

IOM-UW-SUW_PW_20-22

Stacje uzdatniania wody

IOM-UW-SUW_PW_20-22_1

Modernizacja układu zasilania
elektroenergetycznego i odwodnienia terenu
SUW "Sieradzka"

Gdynia: ul.Sieradzka

przebudowa: rozdzielnicy 15 kV, przebudowa wylotu kanalizacji
deszczowej

IOM-UW-SUW_PW_20-22_2

Modernizacja układu pompowego SUW
"Wiczlino"

Gdynia: ul.Janki Bryla

modernizacja układu pompowego II stopnia (przetłaczającego
wodę uzdatnioną do sieci wodociągowej)

IOM-UW-SUW_PW_20-22_3

Modernizacja UW i SUW "Rumia"

Rumia Janowo: SUW Rumia

Zmiana technolagii pracy SUW (z układu lewarowego na
pompowy), przebudowa starego obiektu / budowa nowego
obiektu - dokumantacja projektowa

IOM-UW-SUW_PW_20-22_4

Modernizacja SUW "Reda"

Reda: ul.Wodociągowa

Modernizacja pompowni II stopnia

IOM-UW-SUW_PW_20-22_5

Modernizacja SUW "Brzozowa"

gm. Wejherowo - Gościcino: ul.Brzozowa

przebudowa SUW wraz z obiektami towarzyszącymi

IOM-UW-SW_PW_19-22

Sieci wodociągowe

IOM-UW-SW_PW_20-22_1

Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej

Gdynia: ul.Waszyngtona (od ul.Puławskiego do
ul.Św. Piotra)

przebudowa przewodów wodociągowych: DN300 - dł. ok. 300m,
DN200 - dł. ok. 150m

IOM-UW-SW_PW_20-22_2

Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej

Gdynia: ul.Działowskiego, ul.Karnkowskiego

przebudowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 432m

IOM-UW-SW_PW_20-22_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 rozpoczęcie realizacji inwerstycji

IOM-UW-SW_PW_20-22_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

IOM-UW-SW_PW_20-22_5

Modernizacja magistralnego przewodu
wodociągowego

Gdynia: ul.Morska (od P-1 do ul.Zbożowej)

przebudowa magistralnego przewodu wodociągowego: DN600 dł. ok. 1850m - opracowanie dokumentacji projektowej

IOM-UW-SW_PW_20-22_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, ul.Al.
Zwycięstwa, ul.Pionierów, ul.Płk. Dąbka,
ul.Kwiatkowskiego

przebudowa przewodów wodociągowych: DN100/110 - dł. ok.
1720m, DN160 - dł. ok. 56m, DN200 - dł. ok. 780m opracowanie dokumantacji projektowej i rozpoczęcie realizacji
inwestycji

IOM-UW-SW_PW_20-22_7

Modernizacja magistralnego przewodu
wodociągowego

Gdynia: od ul. Morskiej do ul. Hutniczej ( pod
torami PKP - tunel pod toram iSKM Cissowa)

przebudowa magistralnego przewodu wodociągowego: DN600 dł. ok. 250m - opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UW-SW_PW_20-22_8

Modernizacja magistralnego przewodu
wodociągowego

Gdynia: ul.Fińska

przebudowa przewodu wodociągowego: DN100 - dł. ok. 188m
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IOM-UW-SW_PW_20-22_9

Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej

Rumia: ul.Sobieskiego, ul.3 Maja (węzeł
integracyjny)

przebudowa przewodu wodociągowego: DN 200 - dł. ok. 300m

IOM-UW-SW_PW_20-22_10

Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej

Rumia: ul.Gdańska, ul.Sobieskiego

budowa przewodów wodociągowych: DN250 - dł. ok. 220m,
DN200 - dł. ok. 350m, DN110 - dł. ok. 770m

IOM-UW-SW_PW_20-22_11

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.Równa, 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 opracowanie dokumantacji
projektowej

IOM-UW-SW_PW_20-22_12

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. 30m.

IOM-UW-SW_PW_20-22_13

Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej

Reda: ul.Gdańska, ul.Sobieskiego, ul.Karłowiczaul.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 - opracowanie
dokumantacji projektowej

IOM-UW-SW_PW_20-22_14

Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej

gm. Kosakowo - Pogórze: ul.Kościuszki

przebudowa przewodu wodociągowego: DN110 - dł. ok. 220m

IOM-UW-SW_PW_20-22_15

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

IOM-UW-SW_PW_20-22_16

Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej

Wejherowo: węzeł "ZRYW" - Etap II

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

IOM-UW-SW_PW_20-22_17

Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej

Wejherowo: ul. Kopernika

przebudowa przewodów wodociagowych: DN110 dł. 270m,
DN40 dł. 135m

IOM-UW-SW_PW_20-22_18

Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej

Wejherowo: ul.Parkowa, ul.Zamkowa,
ul.Roszczynialskiego

przebudowa przewodów wodociągowych: DN110 - dł. ok. 400m,
DN75 - dł. ok. 20m

IOM-UW-OI_PW_20-22

Obiekty na sieci wodociągowej

Gdynia: Działki Leśne, Witomino, Wielki Kack

wymiana układu pompowego oraz uzupełniającego wyposażenia
funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania
silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń
kontrolno-pomiarowych) - opracowanie dokumantacji
projektowej

Gdynia: ul.Wielkopolska

wymiana układu pompowego oraz uzupełniającego wyposażenia
funkcjonalnego (armatury, instalacji energetycznego zasilania
silników, instalacji automatycznego sterowania, urządzeń
kontrolno-pomiarowych) - opracowanie dokumantacji
projektowej

IOM-UW-OI_PW_20-22_1

IOM-UW-OI_PW_20-22_2

Modernizacja pompowni wodociągowej
"Witomino" "PCK", "Kacze Buki"

Modernizacja pompowni hydroforowej
"Wielkopolska 1"
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IOM-UW-OI_PW_20-22_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) - opracowanie dokumantacji
projektowej

IOM-UW-OI_PW_20-22_4

Modernizacja zbiornika wodociągowego "P1"

Gdynia: ul.Filtrowa

naprawa betonowej konstrukcji, doszczelnienie i wzmocnienie
wewnętrznych powierzchni betonowych, wymiana wyposażenia
funkcjonalnego - opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UW-OI_PW_20-22_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 opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UW-OI_PW_20-22_6

Modernizacja zbiornik retencyjny wody pitnej
V-5000

Gdynia: ul.Kwidzyńska

wykonanie odpowiedniej konserwacji i zabezpieczenia zbrojenia,
wykonanie nowej trwałej powłoki wewnątrz komory roboczej
zbiornika ścian i stropu - opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UK_PW_20-22

Urządzenia kanalizacyjne razem (B1+B2+B3)

IOM-UK-SK_PW_20-22

Sieci kanalizacyjne

IOM-UK-SK_PW_20-22_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 - rozpoczęcie realizacji inwestycji

IOM-UK-SK_PW_20-22_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. 70m

IOM-UK-SK_PW_20-22_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

IOM-UK-SK_PW_20-22_4

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: ul. Starochwaszczyńska (droga
dojazdowa do Zbiornika "Kacze Buki")

przebudowa kanałów ściekowych: DN200 - dł. ok. 183m

IOM-UK-SK_PW_20-22_5

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gdynia: ul.Dedala, ul.Ikara

przebudowa kanałów ściekowych: DN300 - dł. ok. 90m

IOM-UK-SK_PW_20-22_6

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.

IOM-UK-SK_PW_20-22_7

Rehabilitacja techniczna kolektora
ściekowego

Rumia: odcinek od granicy Redy z Rumią do ul.
Hetmańskiej

renowacja kolektora ściekowego: DN1000 - dł. ok. 1100m opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UK-SK_PW_20-22_8

Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej

Rumia: ul.Kombatantów, ul.Zakole, ul.Młyńska,
ul.ks. Gierosa

renowacja kanałów ściekowych: DN 200 - dł. ok. 600m

IOM-UK-SK_PW_20-22_9

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

2020

2021

2022

Razem
2020-2022

6

7

8

9

60 850
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IOM-UK-SK_PW_20-22_10

Rehabilitacja techniczna kolektora
ściekowego

Reda: ul.Drogowców, od granicy
Wejherowo/Reda do ul.Drogowców, od ul.
Sobieskiego do granicy Reda/Rumia

renowacja kolektora WRR - dł. ok. 2425m

IOM-UK-SK_PW_20-22_11

Rehabilitacja techniczna kolektora
ściekowego

gm. Kosakowo: Kazimierz

modernizacja kanału odpływowego w Kazimierzu - dł. ok. 720m opracowanie dokumantacji projektowej i rozpoczęcie realizacji
inwestycji

IOM-UK-SK_PW_20-22_12

Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Wejherowo: ul.Chopina

przebudowa: DN200, dł. 62m

IOM-UK-SK_PW_20-22_13

Rehabilitacja techniczna kolektora
ściekowego

Wejherowo: ul.I Brygady WP

renowacja kolektora ściegowego: DN600 - dł. 109m, DN300 - dł.
72m

IOM-UK-SK_PW_20-22_14

Rehabilitacja techniczna kolektora
ściekowego

Wejherowo: od węzła "ZRYW" do granicy
Wejherowo z Redą

renowacja kolektora WRR: DN1200 - dł. ok. 410m opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UK-SK_PW_20-22_15

Rehabilitacja techniczna przewodu tłocznego

Wejherowo: PŚ "Weteranów", ul.Weteranów

renowacja przewodu tłocznego ciśnieniowego: DN300 - dł. ok.
275m - opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UK-OI_PW_20-22

Obiekty na sieci kanalizacyjnej

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

IOM-UK-OI_PW_20-22_1

Modernizacja przepompowni ścieków:
"Karwiny", "Kontenerowa", "Zaciszna",
"Chwarzno", "Kościelna", "Lotników"

IOM-UK-OI_PW_20-22_2

Modernizacja układu mechanicznego
oczyszczania ścieków i instalacji
energetycznego zasilania przepompowni
ścieków "Główna", "Akacjowa"

Gdynia: ul.Energetyków, ul.Kasztanowa

montaż kraty oczyszczanej mechanicznie oraz uzupełniającego
wyposażenia funkcjonalnego (podajnika odwadniającego
ślimakowego, instalacji energetycznego zasilania silnika,
instalacji automatycznego sterowania, urządzeń kontrolnopomiarowych) oraz modernizacja instalacji energetycznego
zasilania przepompowni

IOM-UK-OI_PW_20-22_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

IOM-UK-OI_PW_20-22_4

Modernizacja układu pompowego
przepompowni ścieków "P2 Śliska",
PŚ"Pokrzywowa" PŚ Bulwar Szwedzki

Gdynia: ul.Porożyńskiego, ul.Pokrzywowa,
bulwar Szwedzki

wymiana agregatów pompowych oraz uzupełniającego
wyposażenia funkcjonalnego, zmiana zagospodarowania terenu

IOM-UK-OI_PW_20-22_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) opracowanie dokumantacji projektowej

Rumia: ul.Norwida

budowa bezskratkowej, jednokomorowej przepompowni ścieków
oraz wydzielonej komry 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 - opracowanie
dokumantacji projektowej

IOM-UK-OI_PW_20-22_6

Modernizacja przepompowni ścieków
"Norwida"
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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

Rumia: ul.Rajska

wymiana agregatów pompowych oraz uzupełniającego
wyposażenia funkcjonalnego, (instalacji energetycznego
zasilania silników, instalacji automatycznego sterowania,
urządzeń kontrolno-pomiarowych), zmiana zagospodarowania
terenu

IOM-UK-OI_PW_20-22_9

Modernizacja przepompowni ścieków:
"Janowo""

Rumia: ul.Dąbrowskiego

budowa bezskratkowej przepompowni ścieków, budowa nowego
oraz przebudowa i likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu
związanego bezpośrednio z budową nowej i likwidacją starej
przepompowni, (dokończenie robót i uruchomienie obiektu)

IOM-UK-OI_PW_20-22_10

Modernizacja komory rozprężnej przy PŚ
Różana

Rumia: komora zlokalizowana przy PŚ Różana

modernizacja komory rozprężnej - opracowanie dokumantacji
projektowej

IOM-UK-OI_PW_20-22_11

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

IOM-UK-OI_PW_20-22_12

Modernizacja instalacji energetycznego
zasilania przepompowni ścieków "Wiśniowa
PS-B3"

Reda: ul.Wiśniowa

wymiana instalacji energetycznego zasilania silników
(rozdzielnicy niskiego napięcia), zmiana zagospodarowania
terenu

IOM-UK-OI_PW_20-22_13

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

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 - opracowanie
dokumantacji projektowej

IOM-UK-OI_PW_20-22_7

Modernizacja przepompowni ścieków:
"Różana", "Gierosa"

IOM-UK-OI_PW_20-22_8

Modernizacja układu pompowego i
wyposażenia funkcjonalnego przepompowni
ścieków "Rajska"

IOM-UK-OI_PW_20-22_14

Modernizacja przepompowni ścieków
"Łąkowa"

IOM-UK-OI_PW_20-22_15

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

IOM-UK-OI_PW_20-22_16

Modernizacja instalacji energetycznego
zasilania przepompowni ścieków
"Śmiechowska"

Wejherowo: ul.Śmiechowska

wymiana instalacji energetycznego zasilania silników
(rozdzielnicy niskiego napięcia), zmiana zagospodarowania
terenu

Strona 15 z 17

2020

2021

2022

Razem
2020-2022

6

7

8

9

Szacunek nakładów w latach [tys. zł]
Nr.zadania

1

Nazwa zadania

2

Lokalizacja zadania

Zakres rzeczowy

3

4

IOM-UK-OI_PW_20-22_17

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 - opracowanie
dokumantacji projektowej

IOM-UK-OI_PW_20-22_18

Modernizacja Przepompowni ścieków
"Szkolna Bolszewo" MPK

gm. Wejherowo - Bolszewo: ul. Szkolna

wymiana rozdzielnicy zasilająco sterowniczej przepompowni
ścieków ul. Szkolna w Bolszewie. Udrożnienie lub wymiana
przepustów kablowych do zbiornika ścieków

IOM-UK-GOS_PW_20-22

Oczyszczalnia ścieków "Dębogórze"

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

IOM-UK-GOS_PW_20-22_1

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych
obiektów technologicznych

IOM-UK-GOS_PW_20-22_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

IOM-UK-GOS_PW_20-22_3

Rehabilitacja techniczna kanałów
technologicznych

gm. Kosakowo: ul.Długa

renowacja kanałów technologicznych - dł. ok. 120m oraz komór

IOM-UK-GOS_PW_20-22_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; termomodernizacja budynku;
demontaż zbiorników kwasu solnego wraz z rurociągami opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UK-GOS_PW_20-22_5

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego

gm. Kosakowo: ul.Długa

przebudowa instalacji oświetlenia zewnęterznego

IOM-UK-GOS_PW_20-22_6

Modernizacja układu pomiarowego cz.
ściekowej

gm. Kosakowo: ul.Długa

1) montaż sond do pomiaru N-NH4 w reaktorach biologicznych 5 szt.
2) montaż urządzenia do pomiaru stężenia P-PO4 w kanale
wylotowym

IOM-UK-GOS_PW_20-22_7

Modernizacja instalacji energetycznego
zasilania ob..302

gm. Kosakowo: ul.Długa

wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia zasilającej ob. 302

IOM-UK-GOS_PW_20-22_8

Modernizacja zasilania GOŚ "Dębogórze"

gm. Kosakowo: ul.Długa

przebudowa głównego zasilania GOŚ Dębogórze

gm. Kosakowo: ul.Długa

w zakresie m.in. demontaż nieeksploatowanych stołów
zagęszczających (3 kpl.), montaż dodatkowej wirówki
zagęszczającej o wydajności ok.110 m³/h; montaż nowej
suwnicy, bramy wjazdowej i podjazdu do nowej wirówki, wymiana
stacji roztwarzania polielektrolitu; rozbudowa instalacji zasilania i
sterowania; remont gruntowny budynku stacji - opracowanie
dokumantacji projektowej

IOM-UK-GOS_PW_20-22_9

Modernizacja stacja zagęszczania
mechanicznego (ob.. 209/2)
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IOM-UK-GOS_PW_20-22_10

Modernizacja pompowni osadu powrotnego
(ob.113/1)

gm. Kosakowo: ul.Długa

remont budynku (ocieplenie, nowa elewacja, posadzki, izolacja
stropu); wymiana rurociągów technologicznych w kom. ssawnej i
na tłoczeniu pomp (4 x ok. 5mb. DN350) oraz rurociągu
tłocznego z ob.113/1 do ob.111/4 DN800, dł. 200 mb; wymiana
wyeksploatowanych pomp (4 szt.) - opracowanie dokumantacji
projektowej

IOM-UK-GOS_PW_20-22_11

Modernizacja stacji dmuchaw

gm. Kosakowo: ul.Długa

montaż dodatkowych oraz wymiana istniejących dmuchaw,
wymiana zasilania elektroenergetycznego itd. - opracowanie
dokumantacji projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji

IOM-UK-GOS_PW_20-22_12

Wymiana rozdzielni SN 15 na Głównej Stacji
Zasilania

gm. Kosakowo: ul.Długa

modernizacja budynku (ocieplenie, nowa elewacja, posadzki,
izolacja stropu); wymiana rurociągów technologicznych w kom.
ssawnej i na tłoczeniu pomp (4 x ok. 5mb. DN350) oraz
rurociągu tłocznego z ob.113/1 do ob.111/4 DN800, dł. 200 mb;
wymiana wyeksploatowanych pomp (4 szt.) - opracowanie
dokumantacji projektowej

IOM-UK-GOS_PW_20-22_13

Wydzielenie urządzeń GOŚ do pracy
wyspowej przy braku zasilania

gm. Kosakowo: ul.Długa

opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UK-GOS_PW_20-22_14

Budowa piaskownika awaryjnego z kratą

gm. Kosakowo: ul.Długa

budowa nowego piaskownika z kratą, rozbiórka istniejącego
piaskownika - opracowanie dokumantacji projektowej

PI_PW_20-22

INWESTYCJE WSPÓLNE DLA SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

PI-INNE_PW_20-22_1

Modernizacja pomieszczeń biurowych w
budynku przy ul. Witomińskiej 21

Gdynia: ul.Witomińska

PI-INNE_PW_20-22_2

Budowa laboratorium i zaplecza
technicznego

Rumia: ul.Dąbrowskiego

PI-INNE_PW_20-22_3

Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu
przepływów wody i ścieków

RID-IOM_PW_20-22

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

RD_PW_20-22

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADAŃ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W LATACH NASTĘPNYCH
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34 300

4 821

0

39 121

1 000

1 000

1 000

3 000

100

100

100

300

136 265

59 713

25 702

221 680

budowa obiektu biurowo - usługowego wraz z infrastrukturą
wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą
wodociągową i kanalizacyjną

NAKŁADY NA INWESTYCJE - OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)
*) - Nakłady przed 2020 podano wg stanu na 28.01.2020 rok.
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