
PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2023 - 2025

Wykaz zadań

gmina ulica 2023 2024 2025
Razem

2023-2025
2023 2024 2025

Razem

2023-2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IR_PW_23-25 INWESTYCJE ROZWOJOWE OGÓŁEM (I.A+I.B) 3 980 5 335 5 670 14 985 2 580 6 935 20 650 30 165

IR-UW_23-25 Urządzenia wodociągowe razem (A1+A2) 2 050 1 575 1 710 5 335 1 060 1 275 3 250 5 585

IR-UW_PW_23-25 Ujęcia wody

IR-UW-UWO_PW_23-25_1 UW Wielki Kack - wykonanie otworu studziennego nr 10 m.Gdynia ul. Źródło Marii

budowa studni głębinowej  10 wraz z obudową, 

przyłączem wodociągowym, zasilaniem, sterowaniem i 

zagospodarowaniem terenu 

IR-UW-SW_PW_23-25 Sieci wodociągowe

IR-UW-SW_PW_23-25_1 Budowa sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Arciszewskich 
budowa przewodu wodociągowego:                                   

DN200 - dł. ok. 210 m

Realizacja inwestycji jest zależna od działań 

inwestycyjnych związanych z realizacją 

inwestycji prowadzonej przez Laboratorium 

Innowacji Społecznych 

IR-UW-SW_PW_23-25_2 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia

ul. Waszyngtona,                                                     

ul. Hryniewickiego,                           

ul. Jana Pawła II

budowa przewodów wodociągowych:                           

DN300 - dł.ok.150 m,

DN200 - dł. ok. 360 m, DN150 - dł. ok. 240 m,                              

DN110 - dł. ok. 30 m. 

IR-UW-SW_PW_23-25_3 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia
ul. Beskidzka (południe), 

ul.Titz-Kosko

budowa przewodu wodociągowego:                           

DN110 - dł. ok. 220 m, 

IR-UW-SW_PW_23-25_4 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Sudecka

budowa przewodu wodociągowego:                          

DN225 - dł. ok. 300 m 
Realizacja zadania jest zależna od realizacji 

robót drogowych 

IR-UW-SW_PW_23-25_5 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia

ul. Kacze Buki,

ul. Skowronka,

ul. Kukułki

budowa przewodów wodociągowych:                              

DN110 -  dł. ok. 600 m

Realizacja zadań jest zależna od realizacji 

robót drogowych 

IR-UW-SW_PW_23-25_6 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia

ul. Chwarznieńska (od 

Chwarzno Polanki do 

obwodnicy)

budowa  przewodu wodociągowego:                                        

DN110 o dł. ok. 400 m

Realizacja zadania jest zależna od realizacji 

robót drogowych 

IR-UW-SW_PW_23-25_7 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia

ul.Chwarznieńska, 

ul.Wiczlińska                                     

(os. Niemotowo i Wielka 

Rola)

budowa przewodów wodociągowych:                                 

DN160 - dł. ok. 630 m,                                                                        

DN110 -  dł. ok. 2960 m - rozpoczęcie realizacji 

inwestycji

Realizacja zadania wymaga podjęcia działań 

formalno-prawnych związanych z 

koniecznością pozywskania służebności na 

terenach prywatnych oraz uwolnienie przez 

Gminę terenów wyznaczonych w MPZP pod 

drogi publiczne (konieczne przesunięcie 

ogrodzeń)

IR-UW-SW_PW_23-25_8 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Żółkiewskiego

budowa przewodu wodociągowego:                                  

DN110 - dł. ok. 230 m - opracowanie dokumentacji 

projektowej 

IR-UW-SW_PW_23-25_9 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia
ul. Porębskiego,                         

ul. Manganowa 

budowa przewodów wodociągowych:                        

DN 160 - dł. ok. 260 m, DN110 - dł. ok. 140 m 

IR-UW-SW_PW_23-25_10 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Pucka
budowa przewodu wodociągowego:                           

DN110 -  dł. ok 50 m

Realizacja zadania  jest zależna od realizacji 

robót drogowych

IR-UW-SW_PW_23-25_11 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia 
ul. Aleksandra Fredry,

ul. Bojanowskiego

budowa przewodu wodociągowego:                                

DN110 -  dł. ok 155 m

IR-UW-SW_PW_23-25_12 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia ul. Krzemowa

budowa przewodów wodociągowych:                                    

DN160  -  dł. ok. 260 m,  DN110 - dł. ok. 60 m (etap 

1) oraz DN160 - dł. ok. 450 m (etap 2)

Warunki realizacji zadania Nazwa zadaniaNr.zadania

Lokalizacja zadania 

zakres rzeczowy 

PLAN PODSTAWOWY PLAN REZERWOWY 

Szacunek nakładów w latach [tys. zł] Szacunek nakładów w latach [tys. zł]
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IR-UW-SW_PW_23-25_13 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia ul. Hallera
budowa przewodu wodociągowego:                                  

DN110 - dł. ok. 110 m

IR-UW-SW_PW_23-25_14 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia ul. Torfowa, ul. Żurawia 

budowa przewodu wodociągowego:                               

DN110 - dł. ok. 970 m -rozpoczęcie realizacji 

inwestycji

Realizacja zadania wymaga podjęcia działań 

formalno-prawnych związanych z 

koniecznością lokalizacji urządzeń 

wodociągowych w terenach 

publicznych/gminnych, a w szczególności 

uzyskania przez gminę na własność terenów  

pasów drogowych przewidzianych w 

miejscowym  planie zagospodarowania 

przestrzennego lub ustanowienia 

służebności przesyłu na rzecz Spółki

IR-UW-SW_PW_23-25_15 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia Droga Popiołowa 
budowa przewodu wodociągowego:                                   

DN160 - dł. ok. 50 m 

Inwestycja wymaga uregulowania kwestii 

formalno prawnych związanych z przejściem 

pod Zagusrką Strugą 

IR-UW-SW_PW_23-25_16 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia ul. Zbożowa 

budowa przewodu wodociągowego:                                

DN110 - dł. ok. 70 m. Opracowanie dokumentacji 

projektowej 

Realizacja zadania wymaga podjęcia działań 

formalno-prawnych związanych z 

koniecznością lokalizacji urządzeń 

wodociągowych w terenach 

publicznych/gminnych, a w szczególności 

uzyskania przez gminę na własność terenów  

pasów drogowych przewidzianych w 

miejscowym  planie zagospodarowania 

przestrzennego lub ustanowienia 

służebności przesyłu

IR-UW-SW_PW_23-25_17 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia ul.Św.Józefa, ul.Młyńska
budowa przewodu wodociągowego:                                

DN110  - dł. ok. 1150 m

IR-UW-SW_PW_23-25_18 Budowa rozdzielczej  sieci wodociągowej Reda
Moście Błota:                                             

rejon ul. Rolniczej (etap I)

budowa przewodów wodociągowych:                            

DN160 - dł. ok. 1010 m, DN110 - dł. ok. 30 m

IR-UW-SW_PW_23-25_19 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Reda

Moście Błota: rejon                         

ul. Żurawiej, Nasiennej, 

Wodociągowej, Rolniczej 

(etap II)

budowa przewodów wodociągowych:                                   

DN160 - dł. ok. 855 m, DN110 - dł. ok. 2600 m - 

opracowanie dokumantacji projektowej i rozpoczęcie 

realizacji inwestycji

IR-UW-SW_PW_23-25_20 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Reda
ul. Obwodowa, 

ul.Grunwaldzka 

budowa przewodu wodociągowego:                            

DN110 - dł. ok. 110 m 

IR-UW-SW_PW_23-25_21 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej gm. Kosakowo Kazimierz: ul.Św. Marka
budowa przewodu wodociągowego:                           

DN160  - dł. ok. 500 m

IR-UW-SW_PW_23-25_22 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej gm. Kosakowo

Dębogórze Wybudowanie:                              

ul. Leśna                                                                 

od ul. Dębogórskiej do 

skrzyżowania z ul. Krótką.

budowa przewodu wodociągowego:                                     

DN110 - dł. ok. 390 m - opracowanie dokumentacji 

projektowej 

IR-UW-SW_PW_23-25_23 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej gm. Kosakowo
Dębogórze wybudowanie :                                             

ul. Stawowa, ul. Rzeczna 

budowa przewodu wodociągowego:                               

DN110 - dł. ok. 730 m - opracowanie dokumentacji 

projektowej 

IR-UW-SW_PW_23-25_24 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej gm. Kosakowo ul. Staszica 
budowa przewodu wodociągowego:                             

DN160- dł. ok. 260 m

IR-UW-SW_PW_23-25_25 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo ul. Staromłyńska 
budowa przewodów wodociągowych:                              

DN160 -  dł. ok. 145, DN110 - dł. ok. 25m 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IR-UW-SW_PW_23-25_26 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo
ul. Budowlanych,                           

ul. Karnowskiego

budowa przewodów wodociągowych:                               

DN225- dł. ok. 685 m, DN160-dł. ok. 430 m,                                  

DN110- dł. ok.  45 m 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych
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IR-UW-SW_PW_23-25_27 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo ul. Inwalidów Wojennych 
budowa przewodów wodociągowych:                                   

DN200 - dł. ok. 285 m, DN110 - dł. ok. 760 m 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IR-UW-SW_PW_23-25_28 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo
ul. Necla,                                                       

ul. Gryfa Pomorskiego 

budowa przewodów wodociągowych:                        

DN400 - dł. ok. 815 m, DN160  - dł. ok. 20 m,                                       

DN110 - dł. ok. 340 m, 

IR-UW-SW_PW_23-25_29 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 
Gmina 

Wejherowo
Gościcino: ul. Astrowa 

budowa przewodu wodociągowego:                          

DN110 - dł. ok. 800 m 

IR-UW-SW_PW_23-25_30 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 
Gmina 

Wejherowo

Gościcino: ul. Górna,                         

ul. Na Stoku,                              

ul. Lawendowa,                     

ul. Lęborska,                                

ul. Kochanowskiego                             

- ETAP II

budowa przewodów wodociągowych:                             

DN160 - dł. ok. 280 m,DN110 - dł. ok. 1170 m

Realizacja zadania wymaga podjęcia działań 

formalno-prawnych związanych z 

koniecznością lokalizacji urządzeń 

wodociągowych w terenach 

publicznych/gminnych

IR-UW-SW_PW_23-25_31 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 
Gmina 

Wejherowo: 
Bolszewo:ul. Olchowa

budowa przewodu wodociągowego:                             

DN110  - dł. ok. 250 m 

IR-UW-SW_PW_23-25_32 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 
Gmina 

Wejherowo 

Bolszewo:                                                           

rejon ul.Chłopskiej,ul. 

Okrężnej, ul.Błękitnej 

budowa przewodu wodociągowego:                             

DN110 - dł. ok. 940 m

IR-UW-SW_PW_23-25_33

Przeniesienia na rzecz Spółki własności sieci 

wodociągowe wybudowanych przez osoby fizyczne lub 

osoby prawne (dla inwestycji zlokalizowanych na terenie 

całej Spółki)

wspólne

IR-UK_PW_23-25 Urządzenia kanalizacyjne razem (B1+B2) 1 930 3 760 3 960 9 650 1 520 5 660 17 400 24 580

IR-UK-SK_PW_23-25 Sieci kanalizacyjne 

IR-UK-SK_PW_23-25_1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Gdynia

ul. Waszyngtona,                                

ul. Hryniewickiego,                                                  

ul. Jana Pawła II

budowa kanałów ściekowych:                                               

DN600  - dł. ok. 170 m,DN500 - dł. ok. 10 m,                                       

DN400 -  dł. ok. 60 m,                                                      

DN500 (tłoczny) - dł. ok. 55 m

IR-UK-SK_PW_23-25_2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Gdynia
ul. Łanowa,                                

ul. Cynamownowa

budowa kanału ściekowego:

DN200 -  dł. ok. 230 m

Realizacja zadań jest zależna od realizacji 

robót drogowych 

IR-UK-SK_PW_23-25_3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Gdynia
ul. Beskidzka (południe)                                                         

ul. Titz - Kosko
budowa kanału ściekowego:DN200- dł. ok. 190 m 

IR-UK-SK_PW_23-25_4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Gdynia
ul. Sudecka,                                     

ul. Starochwaszczyńska

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 720 m Realizacja zadania jest zależna od realizacji 

robót drogowych 

IR-UK-SK_PW_23-25_5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Gdynia

ul.Chwarznieńska, 

ul.Wiczlińska (os. 

Niemotowo i Wielka Rola)

budowa kanałów ściekowych:                                           

DN200 - dł. ok. 3120 m oraz                                         

DN300 - dł. ok. 750 m - rozpoczęcie realizacji 

inwestycji

Realizacja zadania wymaga podjęcia działań 

formalno-prawnych związanych z 

koniecznością pozywskania służebności na 

terenach prywatnych oraz uwolnienie przez 

Gminę terenów wyznaczonych w MPZP pod 

drogi publicznych (konieczne przesunięcie 

ogrodzeń)

IR-UK-SK_PW_23-25_6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Gdynia

ul. Chwarznieńska od 

Chwarzno Polanki do 

obwodnicy

budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 320 m
Realizacja zadań jest zależna od realizacji 

robót drogowych 

IR-UK-SK_PW_23-25_7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Gdynia ul. Kwiatowa, Dębowa
budowa kanałów ściekowych:                                            

DN200 - dł. ok. 235 m , DN150 -  dł. ok. 115 m  

IR-UK-SK_PW_23-25_8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Gdynia  ul.Xawerego Czernickiego

budowa kanałów ściekowych:                                           

DN250 - dł. ok. 200 m,  DN200 - dł. ok. 490 m - 

opracowanie dokumantacji projektowej

Realizacja zadania wymaga podjęcia działań 

formalno-prawnych związanych z 

koniecznością lokalizacji urządzeń 

kanalizacyjnych w terenach 

publicznych/gminnych, a w szczególności 

uzyskania przez gminę na własność terenów  

pasów drogowych przewidzianych w 

miejscowym  planie zagospodarowania 

przestrzennego
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IR-UK-SK_PW_23-25_9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Gdynia

ul. Lipowa, ul. Orna,                    

ul. Mała,                                   

ul. Starodworcowa,                            

ul. Źródło Marii

budowa kanałów ściekówych:                                   

DN200 -  dł. ok. 270 m , DN110 (tłoczny)                             

o dł. ok. 475 m oraz przempowni ścieków 

IR-UK-SK_PW_23-25_10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Gdynia ul. Olkuska budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 500 m

Realizacja zadania wymaga podjęcia działań 

formalno-prawnych związanych z 

koniecznością lokalizacji urządzeń 

kanalizacyjnych w terenach 

publicznych/gminnych

IR-UK-SK_PW_23-25_11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Gdynia ul. Pucka budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 50 m
Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IR-UK-SK_PW_23-25_12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Gdynia ul. Westy, ul. Posejdona

budowa kanałów ściekowych:                                            

DN200 - dł. ok. 170 m,                                         

DN110 (tłoczny)  -  dł. ok. 130 m  oraz przepompowni 

ścieków 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IR-UK-SK_PW_23-25_13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rumia ul. Krzemowa

budowa kanałów ściekowych:                              

DN200 - dł. ok. 320 m (etap1),                               

DN200 -  dł. ok. 540 m,                                                   

DN110  - dł. ok. 180 m(tłoczny) oraz przepompowni 

ścieków (etap2)

IR-UK-SK_PW_23-25_14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rumia ul. Torfowa, ul. Żurawia 
budowa kanału ściekowego: DN200 dł. ok. 2700 m - 

rozpoczęcie realizacji inwestycji

Realizacja zadania wymaga podjęcia działań 

formalno-prawnych związanych z 

koniecznością lokalizacji urządzeń 

kanalizacyjnych w terenach 

publicznych/gminnych, a w szczególności 

uzyskania przez gminę na własność terenów  

pasów drogowych przewidzianych w 

miejscowym  planie zagospodarowania 

przestrzennego lub ustanowienia 

służebności przesyłu

IR-UK-SK_PW_23-25_15 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rumia ul. Zbożowa 
budowa kanału ściekowego: DN200 - dł. ok. 220 m - 

opracowanie dokumentacji projektowej 

Realizacja zadania wymaga podjęcia działań 

formalno-prawnych związanych z 

koniecznością lokalizacji urządzeń 

kanalizacyjnych w terenach 

publicznych/gminnych, a w szczególności 

uzyskania przez gminę na własność terenów  

pasów drogowych przewidzianych w 

miejscowym  planie zagospodarowania 

przestrzennego lub ustanowienia 

służebności przesyłu

IR-UK-SK_PW_23-25_16 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rumia ul. Młyńska, Św. Józefa

budowa kanałów ściekowych:                                        

DN200 - dł. ok. 1540 m,                                                  

DN110 (tłoczny) - dł. ok. 100 m (tłoczny) oraz 

przepompowni ścieków 

IR-UK-SK_PW_23-25_17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rumia 
ul.  I Dywizji Wojska 

Polskiego 

budowa kanału ściekowego:                                                                 

DN200 - dł. ok. 290 m 

Realizacja zadania wymaga podjęcia działań 

formalno-prawnych związanych z 

koniecznością pozyskania służebności na 

terenie działek stanowiących własność osób 

prywatnych

IR-UK-SK_PW_23-25_18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rumia ul. Zygmunta Starego

budowa kanałów ściekowych:                                              

DN200 o dł. ok. 35 m - opracowanie dokumentacji 

projektowej 

IR-UK-SK_PW_23-25_19 budowa sieci kanalizacji sanitarnej Reda
Moście Błota:                       

rejon ul. Rolniczej (etap I)

budowa kanałów ściekowych:                                            

DN200 -   dł. ok. 340 m,DN315 - dł. ok. 5 m  DN160 

(tłoczny).- dł. ok. 1700 m oraz przepompowni ścieków

IR-UK-SK_PW_23-25_20 budowa sieci kanalizacji sanitarnej Reda

Moście Błota: rejon                                           

ul. Żurawiej, ul.Nasiennej,                

ul. Wodociągowej, 

ul.Rolniczej (etap II)

budowa kanałów ściekowych:                                            

DN200 - dł. ok. 3180 m                                            

DN110 tł.- dł. ok.  1730 m oraz  5 przepompowni 

ścieków - opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie 

inwestycji

IR-UK-SK_PW_23-25_21 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Reda

ul. Spółdzielcza                               

(od ul. Puckiej do 

skrzyrżowania                         

z ul. Przemysłową) 

budowa kanału ściekowego :                                               

DN315 - dł. ok. 430 m 

Realizacja zadań jest zależna od realizacji 

robót drogowych 
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IR-UK-SK_PW_23-25_22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Reda ul. Przemysłowa 
budowa kanału ściekowego :                                           

DN200 - dł. ok. 290 m 

Realizacja zadań jest zależna od realizacji 

robót drogowych 

IR-UK-SK_PW_23-25_23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Reda

ul. Wiejska ( od ul. Puckiej 

do skrzyżowania                            

z ul. Brzozową) 

budowa kanału ściekowego:                                                      

DN200 - dł. ok. 350 m 

Realizacja zadań jest zależna od realizacji 

robót drogowych 

IR-UK-SK_PW_23-25_24 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Reda

ul. Długa ( od skrzyżowania                                      

z ul. Handlową                              

do ul. Rekowskiej ) 

budowa kanału ściekowego:                                        

DN200 - dł. ok. 1850  m 

Realizacja zadań jest zależna od realizacji 

robót drogowych 

IR-UK-SK_PW_23-25_25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Kosakowo Kazimierz, ul. Listopadowa 

budowa kanałów ściekowych :                                              

DN200 -  dł. ok. 160 m,                                        

DN110(tłoczny) -  dł. ok. 3000 m oraz przepompowni 

ścieków - opracowanie dokumentacji projektowej 

Realizacja zadania wymaga podjęcia działań 

formalno-prawnych związanych z 

koniecznością lokalizacji urządzeń 

kanalizacyjnych w terenach 

publicznych/gminnych, a w szczególności 

uzyskania przez gminę na własność terenów  

pasów drogowych przewidzianych w 

miejscowym  planie zagospodarowania 

przestrzennego oraz działki pod planowną 

przepompownię ścieków

IR-UK-SK_PW_23-25_26 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Kosakowo Pogórze: ul.Żeromskiego

budowa kanału ściekowego:                                              

DN250 (tłoczny) - dł. ok. 2055 m oraz przepompowni 

ścieków

IR-UK-SK_PW_23-25_27 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Kosakowo Pogórze: ul.Staszica
budowa kanału ściekowego:                                                  

DN200 - dł. ok. 200m

IR-UK-SK_PW_23-25_28 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Kosakowo  Pogórze: ul.Firleja
budowa kanału ściekowego:                                                          

DN200 - dł. ok. 410 m

Inwestycja wymaga realizacji zadania 

polegającego na budowie kanału ścieków 

sanitarnych w ul. Paderewskiego 

IR-UK-SK_PW_23-25_29 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Kosakowo

Dębogórze Wybudowanie:                       

ul. Leśna                                 

od ul. Dębogórskiej do 

skrzyżowania z ul. Krótką.

budowa kanału ściekowego DN200 dł. ok. 470 m - 

opracowanie dokumentacji projektowej 

IR-UK-SK_PW_23-25_30 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gm. Kosakowo
Dębogórze Wybudowanie:                                                                 

ul. Stawowa, ul. Rzeczna 

budowa kanału ściekowego DN200 dł. ok. 750 m - 

opracowanie dokumentacji projektowej 

IR-UK-SK_PW_23-25_31 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Wejherowo ul.Polna
budowa kanału ściekowego:                                      

DN200 - dł. ok. 175 m

IR-UK-SK_PW_23-25_32 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Wejherowo ul. Inwalidów Wojennych budow kanału ściekowego: DN200 -dł. ok.  70 m 

IR-UK-SK_PW_23-25_33 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Wejherowo
ul. Karnowskiego ,                     

ul. Budowlanych 

budowa kanału ściekowego:                                                                               

DN 200- dł. ok 430 m  

IR-UK-SK_PW_23-25_34 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.Wejherowo
ul. Necla,                                                   

ul. Gryfa Pomorskiego 

budowa kanałów ściekowych:                                                       

DN 315 - dł. ok. 36 m, DN200 -  dł. ok. 18 m 

IR-UK-SK_PW_23-25_35 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Gmina 

Wejherowo

Bolszewo: ul.Chłopska, 

ul.Krucza, ul.Żurawia,                 

ul. Okrężna

budowa kanału ściekowego:                                          

DN200- dł. ok. 2390 m

IR-UK-SK_PW_23-25_36 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Gmina 

Wejherowo

Gościcino: ul. Górna,                  

ul. Na Stoku, 

ul.Lawendowa,             

ul.Lęborska,                                

ul. Kochanowskiej - etap II

budowa kanałów ściekowych:                                            

DN200 - dł. ok. 2365 m,  DN160 - dł. ok. 240 m

IR-UK-SK_PW_23-25_37

Przeniesienia na rzecz Spółki własności sieci  

kanalizacyjnej wybudowanych przez osoby fizyczne lub 

osoby prawne (dla inwestycji zlokalizowanych na terenie 

całej Spółki) 
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IR-UK-SK_PW_23-25 obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej 

IR-UK-SK_PW_23-25_1 Budowa przepompowni ścieków gm. Puck
Rekowo Górne:                                           

ul. Rekowska,ul. Lipowa

budowa  przepompowni ścieków oraz przewodu 

tłocznego - opracowanie dokumentacji projektowej 

Realizacja zadania wymaga podjęcia działań 

formalno-prawnych związanych z 

koniecznością lokalizacji urządzeń 

kanalizacyjnych w terenach 

publicznych/gminnych, a w szczególności 

uzyskania przez gminę na własność terenów  

przewidzianych wpod lokalizacje 

przepompowni

IR-UK-GOS_PW_23-25 Oczyszczalnia ścieków "Dębogórze"

IR-UK-GOS_PW_23-25_1 Wprowadzenie współspalania skratek w spalarni (ob.223) Kosakowo Długa 28 wprowadzenie współspalania skratek w spalarni

IR-UK-GOS_PW_23-25_2 Budowa instalacji gazowej Kosakowo Długa 28
budowa instalacji gazowej - opracowanie 

dokumantacji projektowej

IOM_PW_23-25 INWESTYCJE ODTWORZENIOWO-MODERNIZACYJNE (II.A+II.B) 19 840 33 470 30 050 83 360 4 530 14 600 44 940 64 070

IOM-UW_PW_23-25 Urządzenia wodociągowe razem (A1+A2+A3+A4) 6 070 3 850 11 290 21 210 1 130 6 090 21 230 28 450

IOM-UW-UWO_PW_23-25 Ujęcia wody

IOM-UW-UWO_PW_23-25_1 Modernizacja UW Sieradzka m.Gdynia ul. Sieradzka
wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 1b 

wraz z likwidacją studni istniejącej nr 1a

IOM-UW-UWO_PW_23-25_2 Modernizacja UW Sieradzka m.Gdynia ul. Sieradzka

wykonanie  obudowy studni 10c  wraz z przyłączem 

wody, zasilaniem energetycznym, AKPiA, a także 

zagosporarowaniem terenu; 

IOM-UW-UWO_PW_23-25_3 Modernizacja UW Sieradzka m.Gdynia ul. Sieradzka
wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 4c 

wraz z likwidacją studni nr 4b

4IOM-UW-UWO_PW_23-25_4 Modernizacja UW Wielki Kack m.Gdynia ul. Orna
wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 4a 

wraz z likwidacją studni istniejącej nr 4

IOM-UW-UWO_PW_23-25_5 Modernizacja UW Wiczlino m.Gdynia ul. Janki Bryla
wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 8a 

wraz z  likwidacją studni nr 8

IOM-UW-UWO_PW_23-25_6 Modernizacja UW "Kolibki" m.Gdynia  ul.Inżynierska

wykonanie  obudowy studni 2b i 8c wraz z 

przyłączami wody, zasilania energetycznego, AKPiA, 

a także zagosporarowania terenu; likwidacja studni nr  

8b

IOM-UW-UWO_PW_23-25_7 Modernizacja UW Cedron m.Wejherowo ul. Łąkowa
 wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 23a 

wraz z likwidacją studni nr 23

IOM-UW-SUW_PW_23-25 Stacje uzdatniania wody

IOM-UW-SUW_PW_23-25_1
Modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego i 

odwodnienia terenu SUW "Sieradzka"
m.Gdynia ul. Sieradzka

przebudowa: rozdzielnicy 15 kV, przebudowa układu 

zasilania, przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej 

IOM-UW-SUW_PW_23-25_2 Modernizacja UW i SUW "Rumia" Rumia 

zmiana technolagii pracy SUW (z układu lewarowego 

na pompowy), przebudowa starego obiektu / budowa 

nowego obiektu - rozpoczęcie robót budowlanych

IOM-UW-SUW_PW_23-25_3 Modernizacja SUW Reda Reda ul. Wodociągowa
modernizacja układu sterowania zestawami 

filtracyjnymi

IOM-UW-SUW_PW_23-25_4 Modernizacja UW Reda Reda ul. Wodociągowa
budowa nowych rurociągów tłocznych wody surowej - 

opracowanie dokumentacji projektowej 

IOM-UW-SUW_PW_23-25_5 Modernizacja UW Reda Reda ul. Wodociągowa
projekt nowych dróg dojazdowych do studni i 

trafostacji - opracowanie dokumentacji projektowej 
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IOM-UW-SW_PW_23-25 Sieci wodociągowe 

IOM-UW-SW_PW_23-25_1 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia

ul.Waszyngtona                                                                                              

(od ul.Puławskiego do                                     

ul.Św. Piotra)

przebudowa przewodów wodociągowych:                       

DN300 - dł. ok. 300 m, DN200 - dł. ok. 150 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_2 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia

ul. Wielkopolska, 

ul.Strzelców, 

ul.Chwaszczyńska, 

ul.Nowowiczlińska, 

ul.Buraczana

ul. Sopocka, ul.Racławicka, 

ul.Parkowa

przebudowa  przewodów wodociągowych:                  

DN400 - dł. ok. 45 m, DN300 - dł. ok. 1080 m,                                            

DN200 - dł. ok. 970 m, DN160/150 - dł. ok. 465 m, 

DN110 - dł. ok. 1965 m, DN90 - dł. ok .40 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_3 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia Nowowiczlińska
przebudowa przewodu wodociągowegto :                      

DN300 - dł. ok. 480 m 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_4 Modernizacja magistralnego przewodu wodociągowego m.Gdynia
 ul.Morska                                                                         

(od P-1 do ul.Zbożowej)

przebudowa magistralnego przewodu 

wodociągowego: DN600 - dł. ok. 1850 m - 

opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie 

robót

IOM-UW-SW_PW_23-25_5 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia
ul. Manganowa, 

porębskiego 

przebudowa przewodów wodociągowych:                            

DN160: dł. ok. 60 m DN110 dł. ok. 70 m, 

IOM-UW-SW_PW_23-25_6 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia
ul.Popiela                                      

Al Zwycięstwa

przebudowa przewodu wodociągowego:                             

DN110 -  o dł. ok. 310 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_7 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m. Gdynia
ul. Głowackiego,

ul. Grenadierów

przebudowa przewodu wodociągowego:                      

DN100-  dł. ok. 250 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_8 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m. Gdynia

ul. Miodowa,

ul. Brzozowa,

ul. Wierzbowa,

ul. Akacjowa

przebudowa przewodu wodociągowego:                           

DN100-  dł. ok. 460 m, DN80 - dł. ok. 210 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_9 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m. Gdynia ul. Kopernika
przebudowa przewodu wodociągowego:                        

DN150 -  dł. ok. 360 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_10 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej  m. Gdynia ul. Warszawska
przebudowa przewodu wodociągowego:                        

DN100 -  dł. ok. 230 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_11 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m. Gdynia ul. Skrajna
przebudowa przewodu wodociągowego:                        

DN80 -  dł ok. 240 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_12 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m. Gdynia ul. Cechowa
przebudowa przewodu wodociągowego:                        

DN100 -  dł. ok. 240 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_13 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m. Gdynia ul. Muchowskiego
przebudowa przewodu wodociągowego:                        

DN100 - dł. ok. 170 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_14 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m. Gdynia

ul. Powstania 

Styczniowego,

ul. Huzarska

przebudowa przewodu wodociągowego:                       

DN100 - dł. ok. 380 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_15 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m. Gdynia

ul. Dachnowskiego 

ul. Nowodworskiego,

ul. Orzechowa

przebudowa przewodu wodociągowego:                       

DN100- dł. ok. 680 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_16 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m. Gdynia ul. Balladyny
przebudowa przewodu wodociągowego:                    

DN100  -  dł. ok. 180 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_17 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m. Gdynia ul. Kapitańska
przebudowa przewodu wodociągowego:                     

DN100  - dł. ok. 320 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_18 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m. Gdynia
ul. Tatrzańska,

ul. Kwidzyńska

przebudowa przewodu wodociągowego:                        

DN150 -  dł. ok. 560 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_19 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia

ul. Raduńska,                                

ul. Krokowska,                         

ul. Rozewska

 przebudowa przewodów wodociągowych:                       

DN100  -  dł. ok. 320 m oraz DN50 - dł. ok. 160 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_20 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Gdynia ul. Miernicza

przebudowa przewodów wodociągowych:                         

DN150  - dł. ok. 125 m,  DN100 -   o dł. ok. 300 m, 

DN50 - dł. ok. 115 m 
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IOM-UW-SW_PW_23-25_21 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia
ul. Płocka,                                    

ul. Sochaczewska

przebudowa przewodu wodociągowego:

 DN100 - dł. ok. 510 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_22 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Westy, ul. Posejdona
przebudowa przewodu wodociągowego:                    

DN110- dł. ok. 270 m

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_23 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Olkuska
 przebudowa przewodu wodociągowego:                            

DN80-  dł. ok. 320 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_24 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Krzywa 
przebudowa  przewodu wodociągowego:                     

DN100  - dł. ok. 130 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_25 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul.Tęczowa 
przebudowa przewodu wodociągowego:                        

DN90- dł. ok. 25 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_26 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul.Sędziowska 
przebudowa przewodu wodociągowego:                    

DN110  - dł. ok. 120 m

Realizacja zadania uzależniona od 

załatwienia spraw formalno- prawnych 

związanych z pozyskaniem pozowlenia na 

budowę

IOM-UW-SW_PW_23-25_27 Modernizacja magistralnego przewodu wodociągowego m.Gdynia

od ul. Morskiej                                

do ul. Hutniczej ( pod torami 

PKP)

przebudowa magistralnego przewodu 

wodociągowego: DN600 - dł. ok. 250 m - 

opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UW-SW_PW_23-25_28 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Pucka
przebudowa przewodów wodociągowych:                       

DN500 - dł. ok. 70 m, 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_29 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Zielona
przebudowa przewodu wodociągowego:                          

DN150 -  dł. ok. 370 m

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

inwestycji drogowej realizowanej przez 

Inwestora Prywatnego 

IOM-UW-SW_PW_23-25_30 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Wiosny Ludów

przebudowa przewodu wodociągowego:                      

DN110 - dł. ok. 60 m - opracowanie dokumentacji 

projektowej 

IOM-UW-SW_PW_23-25_31 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia
ul. II Morskiego Pułku 

Strzelców

przebudowa przewodu wodociągowego:                         

DN160 - dł. ok. 110 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_32 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia
ul. Leszczynki II,                       

ul. Stoigniewa

przebudowa przewodu wodociagowego:                      

DN1100 - dł. ok. 100 m 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_33 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Chwarznieńska 
przebudowa  magistralnego przewodu 

wodociągowego:  DN500 - dł. ok. 300 m 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_34 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Płk. Dąbka
przebudowa przewodu wodociągowego:.                   

DN200 -  dł. ok. 180 m

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_35 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia
ul. Chwarznieńska (odcinek 

Witomiński), ul. Rolnicza

przebudowa przewodów wodociągowych:                  

DN500 - dł. ok. 80 m, DN400- dł. ok. 170 m,                                      

DN 200  - dł. ok. 90 m, DN150- dł. ok. 25 m,                   

DN110 - dł. ok. 340 m, DN160 - dł. ok. 880 m,                    

DN63 - dł. ok. 30 m, DN40 - dł. ok. 25 m

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_36 Modernizacja magistralnego przewodu wodociągowego m.Gdynia ul. Unruga
przebudowa magistralnego przewodu 

wodociągowego:DN400 -  dł. ok. 800 m

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_37 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia ul. Sportowa

przebudowa przewodów wodociągowych:                  

DN500 - dł. ok. 40 m, DN400 - dł. ok. 85 m,                              

DN350 - dł. ok. 120 m,

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_38 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia
ul. Lęborska,                                

ul. Kołobrzeska 

przebudowa przewodu wodociągowego:                      

DN100 dł. ok. 155 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_39 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia

ul. Cynamonowa,                            

ul. Bazyliowa,                                  

ul Goździkowa,                         

ul. Pokrzywowa,                                  

ul. Łanowej

przebudowa przewodów wodociągowych:

  DN225 - dł. ok. 800 m, DN160 - dł. ok. 145 m , 

DN110 - dł. ok. 1040 m 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_40 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Gdynia

ul. Bieszczadzka,

ul. Starochwaszczyńska,

ul. Kacze Buki

przebudowa przewodów wodociągowych:

 DN110 -  dł. ok. 470 m,
Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych
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IOM-UW-SW_PW_23-25_41 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia 
ul.Żwirowa

ul. Kamienna

przebudowa przewodu wodociągowego:                    

DN100 -  dł. ok. 385 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_42 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia 

ul.Górnicza,

ul. Włókienicza,

ul. Hutnicza,

ul. Stalowa 

przebudowa przewodów wodociągowych:                     

DN160 - dł. ok. 350 m, DN150 - dł. ok. 125 m,                            

DN100 - dł. ok. 410 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_43 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia 

ul.Hallera 

ul.Maczka,

ul. Paderewskiego

przebudowa przewodów wodociągowych:                    

DN150 - dł. ok. 90m, DN110 - dł. ok. 20 m,                                    

DN100 - dł. ok. 300 m, 

IOM-UW-SW_PW_23-25_44 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia 

ul.Bolesława Krzywoustego - 

Zygmunta Starego -                                  

Mieszka I 

przebudowa przewodów wodociągowych:                       

DN160 - dł. ok. 60 m, DN110 - dł. ok. 210 m,                                  

DN100 - dł. ok. 980 m, DN150 - dł. ok. 255 m,                     

DN80 - dł. ok. 680 m, DN50 - dł. ok. 85m,  

IOM-UW-SW_PW_23-25_45 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia 

ul.Bukowa - Klonowa,                            

ul. Topolowa, ul. Jodłowa, 

ul.Chełmińska,                             

ul. Akacjowa 

przebudoa przewodów wodociągowych:                       

DN110 - dł. ok. 185 m, DN100 - dł. ok. 980 m,                                     

DN50 - dł. ok. 40 m, 

IOM-UW-SW_PW_23-25_46 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia 

ul.Zakopiańska

ul. Parkowa,

ul. Górska,

ul. Gajowa,

ul. Tatrzańska,

ul. Głogowa

przebudowa przewodów wodociągowych:                   

DN110 - dł. ok. 315 m, DN100 - dł. ok. 675 m,                                 

DN80 - dł. ok. 140 m, DN90 - dł. ok. 85 m, 

IOM-UW-SW_PW_23-25_47 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia 

ul.Migały - Reja - 

Nałkowskiej 

ul. Sędzickiego                             

ul. Chodkiewicza

przebudowa przewodów wodociągowych:                                            

DN110 - dł. ok. 375 m, DN100 - dł. ok. 1110 m, 

IOM-UW-SW_PW_23-25_48 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia 

ul.Konopnickiej, 

ul.Waryńskiego, 

ul.Śniadeckich,                              

ul.  I Dywizji Wojska 

Polskiego,                                     

ul. Skłodowskiej-Curie 

 przebudowa przewodów wodociągowych:                    

DN110 - dł. ok 10 m, DN100 - dł. ok. 485 m,                                       

DN80 - dł. ok. 250 m 

IOM-UW-SW_PW_23-25_49 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia 

ul.Majkowskiego 

ul. Tysiąclecia,

ul. Różana,

ul. Orzeszkowej,

ul. Słowackiego,

ul. Mackiewicza,

przebudowa przewodów wodociągowych:                  

DN110 - dł. ok. 25 m, DN100  -  dł. ok. 1430 m ,            

DN50 - dł. ok. 230 m, DN40 -  dł. ok. 85 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_50 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia
ul. Sędzickiego

przebudowa przewodu wodociągowego:                   

DN100 - dł. ok. 75 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_51 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia

ul.Różana,

ul. Słowackiego,

ul. Mackiewcza,

ul. Partyzantów

przebudowa przewodu wodociągowego:                    

DN100 - dł. ok. 1420 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_52 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia

ul. Okrzei,

ul. Tuwima,

ul.1-go Maja,

ul. Kościuszki

przebudowa przewodów wodociągowych:                 

DN100 - dł. ok. 1475 m, DN80 - dł. ok. 120 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_53 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia

ul. Kościuszki,

ul. Napieralskiego,

ul. Kilińskiego,

ul. Żwirki i Wigury

przebudowa przewodów wodociągowych:                            

DN200 - dł. ok. 295 m, DN100 - dł. ok. 1015 m,                                

DN80 - dł. ok. 250 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_54 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia

ul. Chełmońskiego,

ul. Długa,

ul. Ceyowy

ul. Królowej Jadwigi

przebudowa przewodów wodociągowych:                                 

DN200 - dł. ok. 600 m, DN100 - dł. ok. 825 m,                               

DN80 - dł. ok. 95 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_55 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia

ul. Leśna,

ul. Wałowa,

ul. Podgórna,

ul. Towarowa

przebudowa przewodów wodociągowych:                      

DN200 - dł. ok. 120 m, DN150 - dł. ok. 95 m,                               

DN100 - dł. ok. 725 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_56 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia

ul. Kamienna,

ul. Rycerska,

ul. Skośna,

ul. Chabrowa

przebudowa przewdów wodociągowych:                 

DN100 - dł. ok. 545 m, DN80 - dł. ok. 145 m

Strona 10 z 17



gmina ulica 2023 2024 2025
Razem

2023-2025
2023 2024 2025

Razem

2023-2025

Warunki realizacji zadania Nazwa zadaniaNr.zadania

Lokalizacja zadania 

zakres rzeczowy 

PLAN PODSTAWOWY PLAN REZERWOWY 

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

IOM-UW-SW_PW_23-25_57 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia

Ul. Jana z Kolna,

ul. Tysiąclecia,

ul. Żołnierzy I Dywizji WP

przebudowa przewodu wodociągowego:                    

DN100 - dł. ok. 285 m, DN80 - dł. ok. 205 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_58 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia

ul. Metalowców,

ul. Rolnicza,

ul.Polna,

ul. Jantarowa

ul. Garbarska

przebudowa przewodów wodociągowych:                   

DN150 - dł. ok. 245 m, DN100 - dł. ok. 605 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_59 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia
ul. Łużycka,

ul. Dokerów

przebudowa przewodów wodociągowych:                              

DN100 - dł. ok. 425 m, DN80 - dł. ok. 95 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_60 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia ul. Filtrowa
przebudowa przewodów wodociągowych:                  

DN100 - dł. ok. 325 m, DN80 - dł. ok. 95 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_61 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia ul. Kościelna
przebudowa przewodu wodociągowego:                            

DN100 - dł. ok. 390 m, DN80 - dł. ok. 170 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_62 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia

ul. Wejhera,

ul.Paderewskiego,

ul. Morska,

ul. Piłsudskiego

przebudowa przewodów wodociągowych:                               

DN200 - dł. ok. 140 m, DN150 - dł. ok. 135 m,                                 

DN100 - dł. ok. 285 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_63 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia
ul. Rodziewiczówny,

ul. Mickiewicza

przebudowa przewodów wodociągowcyh:                   

DN100 - dł. ok. 320 m, DN80 - dł. ok. 410 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_64 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia
ul. Sienkiewicza,                     

ul. Krótka  

przebudowa przewodów wodociągowych:                   

DN100 - dł. ok. 610 m, DN80 - dł. ok. 170 m,                          

DN50 - dł. ok. 360 m 

IOM-UW-SW_PW_23-25_65 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia 
ul.Makowa- Nagietkowa- 

Bławatkowa 

przebudowa przewodu wodociągowego:                     

DN100 - dł. ok. 40 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_66 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia ul.Cisowa - Klonowa 
przebudowa  przewodu wodociągowego :                  

DN100 - dł. ok. 30 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_67 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia 
ul.Heykiego ul. Hepki,                        

ul. Trepczyka 

przebudowa przewodu wodociągowego:                      

DN100 - dł. ok. 55 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_68 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia ul.Jaśminowa
przebudowa przewodu wodociągowego:                    

DN100 - dł. ok. 180 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_69 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia ul. Torowa 
przewbudowa przewodu wodociągowego:                         

DN100 - dł. ok. 175 m 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_70 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Rumia

Usunięcie kolizji magistrali wodociągowej DN800 z 

ciekiwm wodnym, na granicy Rumii i Redy - 

opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UW-SW_PW_23-25_71 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Reda ul. Gdańska 

przebudowa przewodów wodociągowych:                         

DN300 - dł. ok. 70 m, DN160 - dł. ok. 20 m,                               

DN110 - dł. ok. 440 m, DN90 - dł. ok. 30 m

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_72 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Reda ul. Jana III Sobieskiego,
przebudowa przewoddów wodociągowych:                    

DN80 - dł. ok. 68 m, DN50 - dł. ok. 220 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_73 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Reda
ul.Karłowicza,                         

ul. Wejherowska

przebudowa przewodu wodociągowego:                   

DN160 - dł. ok. 80 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_74 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Reda ul.Miłosza
przebudowa  przewodu wodociągowego:                 

DN100 - dł. ok. 75 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_75 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Reda ul.Cisowa
przebudowa przewodu wodociągowego:                   

DN100 - dł. ok. 55 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_76 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Reda ul.Wierzbowa - Pszenna 
przebudowa przewodu wodociągowego:                     

DN100 - dł. ok. 120 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_77 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Reda ul.Jesionowa 
przebudowa przewodu wodociągowego:                    

DN100 - dł. ok. 65 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_78 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Reda ul.Bukowa 
rekonstrukcja przewodu wodociągowego:                  

DN100 - dł. ok. 70 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_79 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Reda
ul.Graniczna,                                  

ul. Obozowa 

przebudowa przewodu wodociągowego:                     

DN100 - dł. ok. 55 m
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IOM-UW-SW_PW_23-25_80 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej Reda ul.Kościelna - Sosnowa 
rekonstrukcja przewodu wodociągowego:                   

DN100 - dł. ok. 110 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_81 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej gm. Kosakowo
Dębogórze Wybudowanie:                                                               

ul. Dębogórska

przebudowa  przewodu wodociągowego:                    

DN100 - dł. ok. 400 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_82 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo
ul. Parkowa,                             

ul. Zamkowa 

przebudowa  przewodu wodociągowego:                        

DN100 - dł. ok. 30 m 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_83 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo

ul. Gniewowska,

ul. Przebendowskiego,

ul. Wysoka,

ul. Morska,

ul. Myśliwska

przebudowa przewodu wodociągowego                       

DN100 - dł. ok. 1520 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_84 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo

ul. Kasprowicza,

ul. Matejki,

ul. Paderewskiego,                              

ul. Sikorskiego

przebudowa przewodu wodociągowego:                    

DN100 - dł. ok. 455 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_85 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo

ul. Rozszczynialskiego,

ul. Wschodnia,

ul. Południowa,

ul. Nowa

przebudowa przewodu wodociągowego:                     

DN100 - dł. ok. 1690 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_86 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo

ul. Morska,

ul. Szyprów,

ul. Maszopów,

ul. Konopnickiej,

ul. Skargi

przebudowa przewodów wodociągowych:                        

DN150 - dł. ok. 220 m, DN100 - dł. ok. 840 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_87 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo
ul. Kaszubska,

ul. Rybacka

przebuowa przewodu wodociągowego:                       

DN150 - dł. ok. 850 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_88 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo

ul. Stefczyka,

ul. Mestwina,

ul. Świętopełka,

ul. Chmielewskiego

przebudowa przewodu wodociągowego:                       

DN100 - dł. ok. 1300 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_89 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo
ul. Wczasowa,

ul. Kusocińskiego

przebudowa przewodu wodociągowego:                       

DN100 - dł. ok. 500 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_90 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo

ul.. Broniewskiego,

ul. Kolejowa,

ul. Jana z Kolna

przebudowa przewodu wodociągowego:                         

DN80 - dł. ok. 840 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_91 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo

ul. Ludowa,

ul. Kochanowskiego,

ul. Obrońców Wybrzeża

przebudowa przewodu wodociągowego                       

DN150 - dł. ok. 160 m, DN80 - dł. ok. 850 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_92 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo Węzeł Zryw  II etap 

przebudowa przewodów wodociągowych:                         

DN150 - dł. ok. 470 m, DN110 - dł. ok. 50 m - 

rozpoczęcie realizacji inwestycji 

Realizacja zadania jest zależna od realizacji 

robót drogowych

IOM-UW-SW_PW_23-25_93 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej m.Wejherowo ul. Reformatów
przebudowa przewodu wodociągowego:                      

DN90 - dł. ok. 10 m

IOM-UW-SW_PW_23-25_94 Modernizacja rozdzielczej sieci wodociągowej

Gmina 

Wejherowo: 

Bolszewo

ul. Główna,  ul.Szkolna

przebudowa przewodu wodociągowego:                      

DN225 - dł. ok. 515 m - opracowanie dokumantacji 

projektowej

IOM-UW-OI_PW_23-25 Obiekty na sieci wodociągowej

OM-UW-OI_PW_23-25_1 Modernizacja zbiornika wodociągowego "P1" m.Gdynia ul. Filtrowa

naprawa betonowej konstrukcji, doszczelnienie i 

wzmocnienie wewnętrznych powierzchni betonowych, 

wymiana wyposażenia funkcjonalnego -  opracowanie 

dokumantacji projektowej

OM-UW-OI_PW_23-25_2 Modernizacja pompowni Platynowa m.Gdynia ul. Platynowa

wymiana układu pompowego oraz uzupełniającego 

wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji 

energetycznego zasilania silników, instalacji 

automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-

pomiarowych)
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OM-UW-OI_PW_23-25_3 Modernizacja pompowni wodociągowej "Witomino" m.Gdynia Działki Leśne

wymiana układu pompowego oraz uzupełniającego 

wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji 

energetycznego zasilania silników, instalacji 

automatycznego sterowania, urządzeń kontrolno-

pomiarowych)

OM-UW-OI_PW_23-25_4
Modernizacja obiektów zaoptrzenia na terenie Pustek 

Cisowskich 
m.Gdynia  opracowanie dokumentacji projektowej 

OM-UW-OI_PW_23-25_5 Modernizacja SPC Dembińskiego m.Gdynia ul. Dembińskiego

wymiana układu pompowego oraz uzupełniającego 

wyposażenia funkcjonalnego (armatury, instalacji 

energetycznego zasilania silników, instalacji 

OM-UW-OI_PW_23-25_6
Przebudowa stacji transformatorowej zasilającej 

pompownię wody 
m.Gdynia ul. Pomorska 

IOM-UK_PW_23-25 Urządzenia kanalizacyjne razem (B1+B2+B3) 13 770 29 620 18 760 62 150 3 400 8 510 23 710 35 620

IOM-UK-SK_PW_23-25 Sieci kanalizacyjne

IOM-UK-SK_PW_23-25_1 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnych m.Gdynia

 ul.Wielkopolska, 

ul.Sopocka, ul.Racławicka, 

ul.Strzelców, 

ul.Nowowiczlińska, 

ul.Buraczana

renowacja kanałów ściekowych:                                          

DN800 - dł. ok. 820 m, DN500 - dł. ok. 450 m,                           

DN300 - dł. ok. 50 m, DN200 - dł. ok. 140 m,                                               

DN160 - dł. ok. 77 m 

IOM-UK-SK_PW_23-25_2 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnych m.Gdynia
ul. Waszyngtona,                                                   

ul. Hryniewickiego,                                   

ul. Jana Pawła II

renowacja kanału ściekówego metoda bezwykopową 

DN400 - dł. ok. 250 m

IOM-UK-SK_PW_23-25_3 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej m.Gdynia
ul. Nałkowskiej,                   

ul. Staffa 

renowacja kanału ściekowego:                                                                                  

DN200 - dł. ok. 70 m 

IOM-UK-SK_PW_23-25_4 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej m.Gdynia ul. Orląt Lwowskich
renowacja kanału ściekowego:                                         

DN200 - dł. ok. 90 m

IOM-UK-SK_PW_23-25_5 Rehabilitacja techniczna przewodu tłocznego m.Gdynia ul. Akacjowa, Wielkopolska

renowacja przewodu tłocznego:                                             

DN800 - dł. ok. 400 m - opracowanie dokumantacji 

projektowej

IOM-UK-SK_PW_23-25_6 Rehabilitacja techniczna przewodu tłocznego m.Gdynia ul. Zaciszna
renowacja przewodu tłocznego:                                  

DN300  dł. ok. 930 m 

IOM-UK-SK_PW_23-25_7 Rehabilitacja techniczna przewodu tłocznego m.Gdynia ul. Baza kontenerowa
renowacja przewodu tłocznego - opracowanie 

dokumentacji projektowej

IOM-UK-SK_PW_23-25_8 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej m.Gdynia ul. Chwarznieńska
przebudowa kanału ściekowego:                                    

DN200  - dł. ok. 60 m

IOM-UK-SK_PW_23-25_9 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej m.Gdynia
ul. Chwarznieńska odc. 

Witomiński, ul. Rolnicza

przebudowa kanałów ściekowych:                                         

DN400 - dł. ok. 800 m, DN250 - dł. ok. 95 m,                        

DN200 - dł. ok. 30 m, PVC DN160 - dł. ok. 250 m, 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UK-SK_PW_23-25_10 Rehabilitacja techniczna przewodu tłocznego m.Gdynia ul. Pokrzywowa
renowacja przewodu tłocznego:                                         

DN90 - dł. ok. 200 m wraz z przepompownią ścieków

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UK-SK_PW_23-25_11 Rehabilitacja techniczna przewodu tłocznego m.Gdynia obwodnica Witomina
renowacja przewodu tłocznego:                                      

DN200 - dł. ok. 60 m

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UK-SK_PW_23-25_12 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej m.Gdynia ul. Unruga
przebudowa kanału ściekowego:                                              

DN200 - dł. ok. 170 m

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UK-SK_PW_23-25_13 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej m.Gdynia ul. Zielona
przebudowa kanału ściekowego:                                  

DN200 -    dł. ok. 280 m

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UK-SK_PW_23-25_14 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej m.Gdynia ul. Westy, ul.Posejdona 
przebudowa kanału ściekowego:                                      

DN200-dł. ok. 100 m 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych
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IOM-UK-SK_PW_23-25_15 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej m.Gdynia ul. Nowowiczlińska 
przewbudowa kanału ściekowego:                                   

DN500 - dł. ok.  450 m 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UK-SK_PW_23-25_16 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej m.Gdynia ul. Pucka
przebudowa kanałów ściekowych:                                  

DN500 -  dł. ok. 110 m, DN200 - dł. ok. 30 m, 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UK-SK_PW_23-25_17 Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego Rumia 

ul. Grunwaldzka (od 

wysokości ul. Dolnej                           

do ul. Hetmańskiej) 

renowacja  kolektora WRR:                                         

DN1000  -  dł. ok. 1040 m 

IOM-UK-SK_PW_23-25_18 Rehabilitacja techniczna przewodu tłocznego Rumia ul. Dąbrowskiego 

renowacja przewodu tłocznego:                                          

DN600 - dł.ok. 750 m wraz z budową przewodu 

tłocznego rezerwowego 

IOM-UK-SK_PW_23-25_19 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                  

- 39  szt. 

IOM-UK-SK_PW_23-25_20 Renowacja  kolektora ściekowego Reda

od ul. Ogrodowej do 

wysokości skrzyżowania                           

ul. Ceynowy z ul. Gdańską 

renowacja  kolektora WRR  dł. ok. 540 m

montaż zasuwy na rurociągu tłocznym z PŚ Łąkowa 

w kierunku kolektora WRR

IOM-UK-SK_PW_23-25_21 Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego Reda

ul. Drogowców (odcinek od 

ul. Ogrodników do 

wysokości ul. Ogrodowej) 

renowacja kolektora WRR:                                                

DN1200  - dł. ok. 1800 m 

IOM-UK-SK_PW_23-25_22 Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego gm. Kosakowo Kazimierz

modernizacja kanału odpływowego w Kazimierzu -                            

dł. ok. 720 m -  opracowanie dokumantacji 

projektowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji

IOM-UK-SK_PW_23-25_23
Rehabilitacja techniczna kanału odpływowego ścieków 

oczyszczonych
gm. Kosakowo

modernizacja kanału odpływowego ścieków 

oczyszczonych na odcinku od wsi Kazimierz do 

Mechelinek - opracowanie dokumentacji projektowej 

oraz modernizacja kanału w miejscowości Mosty o dł. 

320 m

IOM-UK-SK_PW_23-25_24 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej m.Wejherowo
od węzła "ZRYW" do 

granicy Wejherowo z Redą

renowacja kolektora WRR: DN1200 - dł. ok. 410 m -  

opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UK-SK_PW_23-25_25 Rehabilitacja techniczna sieci kanalizacyjnej m.Wejherowo Węzeł Zryw II
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej :                                               

DN200  - dł. ok. 40 m 

Realizacja zadania  jest uzależniona od 

realizacji robót drogowych

IOM-UK-SK_PW_23-25_26 Rehabilitacja techniczna przewodu tłocznego m.Wejherowo Weteranów
renowacja przewodu tłocznego:                                                           

DN300 - dł. ok. 275 m

IOM-UK-OI_PW_23-25 Obiekty na sieci kanalizacyjnej

IOM-UK-OI_PW_23-25_1 Modernizacja przepompowni ścieków:  "Kościelna" m.Gdynia ul. Kościelna

budowa  bezskratkowej, jednokomorowej 

przepompowni ścieków oraz 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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IOM-UK-OI_PW_23-25_2
Modernizacja wyposażenia funkcjonalnego przepompowni 

ścieków "Żeglarzy"
m.Gdynia ul. Żeglarzy

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, rehabilitacja 

rurociągu tłocznego

IOM-UK-OI_PW_23-25_3 Modernizacja przepompowni ścieków  "Za lasem" m.Gdynia ul. Franciszka Sokoła

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_23-25_4 Modernizacja przepompowni ścieków  ""Śródmieście" m.Gdynia ul. Hryniewickiego
budowa małej architektury, agregatu na PŚ 

Śródmieście Hryniewickiego 

IOM-UK-OI_PW_23-25_5
Modernizacja elektroenergetycznego zasilania 

przepompowni ścieków "Różana:
Rumia ul. Różana

budowa złącza kablowego SN oraz przebudowa lini 

SN dla zasilania podstawowego, budowa złącza 

kablowego SN oraz przebudowa lini SN dla zasilania 

rezerwowego

IOM-UK-OI_PW_23-25_6 Modernizacja przepompowni ścieków "Łąkowa" Reda ul. Łąkowa

budowa  bezskratkowej, jednokomorowej 

przepompowni ścieków oraz 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

IOM-UK-OI_PW_23-25_7 Modernizacja przepompowni ścieków  "Norwida" Reda 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_23-25_8
Modernizacja instalacji energetycznego zasilania  

przepompowni ścieków "Śmiechowska"
m.Wejherowo ul. Śmiechowska

wymiana instalacji energetycznego zasilania silników 

(rozdzielnicy niskiego napięcia), zmiana 

zagospodarowania terenu

IOM-UK-OI_PW_23-25_9
Modernizacja przepompowni ścieków: "Gryfa 

Pomorskiego"
m.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_23-25_10 Modernizacja przepompowni ścieków: "Weteranów" m.Wejherowo ul. Weteranów

Budowa nowej, podziemnej przepompowni w miejsce 

obiektu istniejącego.

Renowacja rurociągu tłocznego.  - opracowanie 

dokumentacji projektowej 
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IOM-UK-OI_PW_23-25_11 Modernizacja Przepompowni ścieków "Zamostna"
Gmina 

Wejherowo
Bolszewo: ul. Zamostna

Częste zapychanie i blokada wirników pomp.

Częste czyszczenia zbiorników (przynajmniej dwa 

razy w miesiącu po 4 m3).

Przewody i elektronika w szafce sterowniczej 

znajdują się w złym stanie technicznym co powoduje 

częste awarie, koszty i problemy z

przepompownią.

Z każdym rokiem do obiektu dopływa coraz większa 

ilość ścieków. Zlewnia obiektu przepompowni w 2021 

roku została rozbudowana o

sieci kanalizacyjne i dodatkowe trzy przepompownie 

ścieków. W 2022 planowane jest oddanie kolejnej 

przepompowni ścieków, która

również będzie odprowadzała ścieki do 

przedmiotowego obiektu.

Należy przewidzieć kompleksową modernizację 

przepompowni.

IOM-UK-GOS_PW_23-25 Oczyszczalnia ścieków "Dębogórze"

IOM-UK-GOS_PW_23-25_1
Modernizacja obiektów mechanicznego oczyszczania 

ścieków 
Kosakowo Długa 

modernizacja budynku krat oraz dodatkowego 

piaskownika wraz modernizacją niezbędnych 

instalacji

IOM-UK-GOS_PW_23-25_2
Modernizacja stacji zagęszczania mechanicznego 

(ob.209/2)
Kosakowo Długa 

likwidacja istniejących stołów do zagęszczenia osadu 

oraz montaż dodatkowych wirówek wraz z 

modernizacją instalacji towarzyszących 

IOM-UK-GOS_PW_23-25_3 Modernizacja kotłowni (ob..216) Kosakowo Długa 
modernizacja kotłowni  w zakresie instalacji  i 

urządzeń technologicznych  

IOM-UK-GOS_PW_23-25_4 Modernizacja instalacji dezodoryzacji Kosakowo Długa 
w zakresie m.in.: wymiana istniejących biofiltrów B1 i 

B2 wraz z instalacją i armaturą towarzyszącą 

IOM-UK-GOS_PW_23-25_5 Modernizacja głównej przepompowni ścieków (ob.108) Kosakowo Długa 

w zakresie m.in.: remontu konstrukcji budowlanych 

oraz wymiany pomp, instalacji wraz z armaturą - 

opracowanie dokumantacji projektowej

IOM-UK-GOS_PW_23-25_6 Rehabilitacja techniczna  kanałów technologicznych Kosakowo Długa 

w zakresie m.in..:wymiany wytypowanych odcinków 

kanałów oraz rurociągów tłocznych wraz z komorami i 

niezbędną armaturą

IOM-UK-GOS_PW_23-25_7 Modernizacja zasilania GOŚ "Dębogórze" Kosakowo Długa przebudowa zasilania GOŚ Dębogórze

IOM-UK-GOS_PW_23-25_8 Modernizacja systemu napowietrzania Kosakowo Długa 

montaż dodatkowych oraz wymiana części 

istniejących dmuchaw,  dostosowanie infrastruktury 

technicznej w tym zasilania i sterowania do montażu 

nowego systemu napowietrzania

IOM-UK-GOS_PW_23-25_9
Budowa Spalarni osadu wraz z węzłem odwadniania 

osadu
Kosakowo Długa dokumentacja, rozpoczęcie projektowania

IOM-UK-GOS_PW_23-25_10 Modwernizacja  Głównej Stacji Zasilania  (SN 15) Kosakowo Długa 

IOM-UK-GOS_PW_23-25_11 Modernizacja węzła kogeneracji Kosakowo Długa 

montaż dodatkowego agregatu kogeneracyjnego 

wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej 

infrastruktury

IOM-UK-GOS_PW_23-25_12
Przystosowanie urządzeń na oczyszczalni ścieków  do 

pracy przy braku zasilania 
Kosakowo Długa modernizacja węzła kogeneracji - zasilanie wyspowe
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PI_PW_23-25 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000

PI-INNE_PW_23-25_1 Budowa budynku biurowo-magazynowego gm. Kosakowo ul. Długa

PI-INNE_PW_23-25_2 Modernizacja budynku biurowego ob.302 gm. Kosakowo ul. Długa rozdzielnica nn oraz instalacji elektrycznej

RID-IOM_PW_23-25 WYMIANA/PRZEBUDOWA SIECI ZWIĄZANA Z BUDOWĄ LUB MODERNIZACJĄ DRÓG PRZEZ GMINY 900 900 900 2 700 0 0 0 0

RD_PW_23-25 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADAŃ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W LATACH NASTĘPNYCH 100 100 100 300 0 0 0 0

24 820 39 805 36 720 101 345 7 110 21 535 67 590 96 235

INWESTYCJE WSPÓLNE DLA SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO i KANALIZACYJNEGO

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