
 

 

 

UCHWAŁA NR 11/435/23 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 15 marca 2023 r. 
 
w sprawie aktualizacji listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania na operacje 
typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727) oraz § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526, z 2022 r. 
poz. 285 i 1220), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Aktualizuje się listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji 

typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik do uchwały Nr 48/1952/22 Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. 

 
§ 2. Przyjmuje się do współfinansowania projekty umieszczone na liście operacji 

zakwalifikowanych do współfinansowania od pozycji 1 do pozycji 35, stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Podanie do publicznej wiadomości listy operacji, o której mowa w § 1, nastąpi poprzez 
zamieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, poświęconej funduszom unijnym www.mojregion.eu oraz na tablicy ogłoszeń  
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
Kujawsko -Pomorskiego. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
1. Przedmiot regulacji: 

Lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy, 
przyznawanej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  
 

2. Omówienie podstawy prawnej: 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu 
województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych. W myśl art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 i 1270), samorząd województwa 
wykonuje zadania delegowane, powierzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 
na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526,  
z 2022 r. poz. 285 i 1220) stanowi, że „Właściwy organ samorządu województwa albo 
samorządowa jednostka po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania 
pomocy, niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości listę, o której mowa  
w § 13 ust. 1, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki 
oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, wskazując wnioski  
o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy.”. 
 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 
Nie dotyczy. 

 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Uchwałą Nr 10/351/22 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 18 marca 
2022 r., ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, trwający od dnia 13 kwietnia 2022 r. do dnia 10 czerwca 2022 r.  

Uchwałą Nr 27/1116/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 
2022 r. podano do publicznej wiadomości listę operacji zawierającą informację o kolejności 
przysługiwania pomocy, na której znalazło się 77 wniosków o przyznanie pomocy, które 
wpłynęły w ramach naboru. Zgodnie z dostępnym limitem kontroli administracyjnej podlegały 
34 wnioski o przyznanie pomocy umieszczone na liście. Pozytywnie oceniono 31 wniosków na 
łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 89 337 462 zł, 2 wnioski zostały wycofane 
przez wnioskodawców, 1 wnioskowi odmówiono przyznania pomocy, a 8 wniosków usunięto 
z listy z powodu nie uzyskania minimum punktowego wynoszącego 12 punktów. 

  



Po przeprowadzeniu weryfikacji, zgodnie z § 15 ww. rozporządzenia właściwy organ 
samorządu województwa albo samorządowa jednostka po zakończeniu sprawdzenia spełniania 
warunków przyznania pomocy, niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości 
listę, o której mowa w § 13 ust. 1, na stornie internetowej urzędu marszałkowskiego albo 
samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, 
wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy. 

Zgodnie z § 16 rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin 
składania wniosków o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa: 

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy –  
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;  

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie jej przyznania –  
w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.  

Według stanu na dzień 1 grudnia 2022 r., kwota dostępnych środków pozostających do 
zakontraktowania, w ramach limitów określonych dla działania „Podstawowe usługi i odnowa 
wsi” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, wskazanych w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków 
dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub 
poddziałań PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.), wynosiła 
104 290 663,50 zł, z dodatkowych zasobów na zobowiązanie budżetowe z Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu 
związanego z COVID-19. Powyższy limit nie pozwolił na objęcie dofinansowaniem projektów 
umieszczonych na liście od pozycji 32.  

W związku z pojawieniem się środków pochodzących z wygenerowanych podczas 
wcześniejszej weryfikacji oszczędności, samorząd województwa przeprowadził ocenę 
kolejnych wniosków mieszczących się w limicie, który na dzień 1 marca 2023 r. wynosi 
15 912 863,07 zł. W wyniku powyższego, pozytywnie oceniono 4 wnioski. Dofinansowaniem 
zostają objęte wnioski od pozycji 32 do pozycji 35.  

 
5. Ocena skutków regulacji: 
Nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L.p.
Nazwa podmiotu 
ubiegającego się o 

przyznanie pomocy 

Numer 
identyfikacyjny

Tytuł operacji
Kwota pomocy 

(PLN)
Liczba uzyskanych  

punktów

1 2 3 4 5 6

1 Gmina Zbójno 062523433
Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na 

terenie Gminy Zbójno - etap III oraz budowa studni głębinowej 
wraz z niezbędną infrastrukturą 

2 129 420 25,5

2 Gmina Boniewo 062431262
Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Boniewo 
4 224 431 25

3 Gmina Świedziebnia 062354762
Rozbudowa z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Świedziebnia 
4 118 904 24

4 Gmina Mogilno 062341646
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci 

wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na 
terenie gminy Mogilno 

4 722 217 23,5

5
Miasto i Gmina 

Chodecz 
062549641

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Chodecz 

3 145 583 23,5

6
Gmina Rogowo 

(rypińskie)
062493212 Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo 5 000 000 23

7
Gmina Dobrzyń nad 

Wisłą
063204195 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chalin 570 007 23

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/435/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2023 r.

na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020
dla naboru od 13 kwietnia 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.

                                                                                                                    LISTA OPERACJI                                                                                                      
 informująca o kolejności przysługiwania pomocy 



8 Gmina Ciechocin 063152722
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin 
1 233 996 22,5

9 Gmina Baruchowo 062708380
Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Baruchowo 
3 473 428 22,5

10 Gmina Tłuchowo 062547265
Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią 

magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w 
Tłuchowie 

456 754 22

11 Gmina Bobrowniki 062417653
Przebudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w 

miejscowości Bobrowniki
3 961 595 22

12 Gmina Chełmża 062609523
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra oraz 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 

Kończewice 
934 276 21,5

13 Gmina Bobrowo 062496541

Budowa 35 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Bobrowo oraz wykonanie nowego ujęcia wód 

podziemnych dla stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Kruszyny 

1 577 703 21,5

14 Gmina Lisewo 060938955

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 
przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienek 
wraz z budową kanału tłocznego do studzienki rozprężnej w 
miejscowości Lisewo oraz budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Lisewo. 

4 263 741 21,5

15 Gmina Obrowo 062498671
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz 

przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek 
nad Wisłą

3 382 152 20,5

16 Gmina Lubanie 063138915
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Kucerz oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem 

wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 
4 681 216 20,5

17 Gmina Lipno 062521472
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Karnkowskie 

Rumunki oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Radomice 

3 664 000 19,5



18 Gmina Czernikowo 062474864

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Czernikowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Osówka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. 
Ogrodowej w Czernikowie oraz zakup agregatu prądotwórczego 

na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody 

1 722 982 19,5

19 Gmina Chełmno 062413582

Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Podwiesk oraz sieci wodociągowej na terenie 
Gminy Chełmno oraz budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

4 460 459 19,5

20 Gmina Brzuze 062347062

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni 
głębinowej i zbiornika wody czystej w mc. Trąbin, przebudowa 

stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornikiem wody 
czystej w mc. Ugoszcz oraz przebudowa istniejących 

przepompowni ścieków surowych w mc. Ostrowite, Brzuze, 
Ugoszcz

2 291 918 19,5

21
Gmina Dąbrowa 

Chełmińska 
062491864

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Dąbrowa Chełmińska 

2 710 388 18,5

22 Gmina Rypin 063062461

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Borzymin oraz modernizacją 

dwóch zbiorczych tłoczni ścieków w miejscowości Starorypin 
Prywatny 

3 597 284 18,5

23 Gmina Płużnica 062547241
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Ostrowo 
2 380 849 18,5

24 Gmina Inowrocław 063062315
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - etap II 

2 527 237 18

25 Gmina Raciążek 063049030

Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
przewodu tłocznego wraz z przydomową przepompownią 

ścieków dla budynków zlokalizowanych przy ul. Glinki i ul. 
Aleja 700-lecia w miejscowości Raciążek 

1 255 886 18

26 Gmina Kikół 062487046
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Kikół oraz przebudowa SUW w Konotopie 
2 954 050 17,5



27 Gmina Cekcyn 062487961
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Kruszka 
3 100 000 17,5

28 Gmina Dębowa Łąka 062493105
Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji 

uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka  

3 000 000 17,5

29 Gmina Wielgie 062492476
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Wielgie 
2 456 692 17

30 Gmina Gniewkowo 062397134
Rozbudowa urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Gniewkowo
1 246 983 17

31
Gmina Brześć 

Kujawski 
062583692

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Brześć Kujawski

4 093 311 16,5

32 Gmina Łysomice 063592186
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza 

wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy 
Łysomice 

1 856 685 16,5

33 Gmina Ryńsk 062529381
Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu oraz 

budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Zieleniu 
2 124 137 16,5

34
Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 
w Więcborku 

071857534
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Więcbork 
oraz zakup stacji zlewnej i beczki asenizacyjnej w systemie 

hakowym
722 667 16,5

35 Gmina Mrocza 062570631
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin -

Wyrza 
4 271 894 16

36 Gmina Lubiewo 062640526
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami w miejscowości Bysław 
4 119 361 16

37
Gmina Sępólno 

Krajeńskie 
062492376 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo 3 722 750 16

38 Gmina Grudziądz 062543546 Budowa sieci kanalizacyjnej z Dusocina do Mokrego 3 339 404 16

39

Gminne 
Przedsiębiorstwo 

Usługowe ALGAWA 
Sp. z o.o.

068698673
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wod-kan w Gminie 

Aleksandrów Kujawski 
3 740 000 15,5

40 Gmina Stolno 066125705
Przebudowa i rozbudowa SUW w miejscowości Grubno oraz 

budowa sieci wod-kan na terenie działek budowlanych w Stolnie 
3 145 258 15,5



41 Gmina Dobre 062536361
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bronisław 

wraz z budową studni głębinowej oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dęby

2 573 766 15,5

42 Gmina Gostycyn 062783141

Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Ptasiej obręb ewid. 
Piła oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy 
Pilskiej w m. Gostycyn wraz z zapewnieniem niezawodności 

zasilania SUW Piła, poprzez instalacje agregatu prądotwórczego 

3 999 274 15,5

43
Gmina Świecie nad 

Osą 
062450175

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Bursztynowo 

4 596 066 15,5

44 Gmina Osiek 063184735

Budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o 
pojemności 150 m3 z zestawem hydroforowym w miejscowości 

Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin 
wraz z modernizacją pompowni ścieków na terenie Gminy Osiek 

3 296 049 15,5

45 Gmina Lubicz 062534920 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krobia 2 886 344 15

46

Komunalne 
Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z o. 
o. w Nakle nad Notecią 

072015253
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szubińskiej w 

Paterku 
3 870 000 15

47 Gmina Zbiczno 062540971
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 

Żmijewko,  Zbiczno i Pokrzydowo 
2 719 029 15

48 Gmina Waganiec 063241565
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Waganiec 
2 483 970 15

49 Gmina Koneck 063145913 Usprawnienie Gospodarki wodnej na terenie Gminy Koneck 3 365 000 15



50
Miasto i Gmina 

Jabłonowo Pomorskie 
060414250

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Górale, 
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buk Pomorski oraz 

poprawa stanu gospodarki ściekowej poprzez modernizację 
oczyszczalni ścieków polegającą na zautomatyzowaniu procesu 

osuszania osadów

771 797 14,5

51 Gmina Golub-Dobrzyń 062491894
Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w 
Gałczewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Białkowo 
3 000 000 14,5

52 Gmina Włocławek 062536472

Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urządzeń wodno-
kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą 

sprzętu specjalistycznego oraz budowa oczyszczalni lokalnej dla 
budynku użyteczności publicznej

3 991 077 14,5

53 Gmina Bytoń 063205703
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach wraz z budową 

sieci wodociągowej w Gminie Bytoń 
3 958 000 14,5

54
Gmina Lubień 

Kujawski 
063178752 Przebudowa SUW w Nartach wraz z budową ujęcia wody.  1 996 948 14

55 Gmina Lniano 060916926

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lniano w 
miejscowościach Lniano i Błądzim wraz z zakupem sprzętu 

specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej i stacji zlewnej 
odbioru ścieków komunalnych 

1 196 385 14

56 Gmina Radomin 062491703
Zaprojektowanie i budowa biologicznej oczyszczalni ścieków 

dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni 
164 738 14

57
Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji ,,WiK" Sp. 

z o. o. w Żninie 
079530973

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jadownikach Rycerskich i 
sieci wodociągowej w Paryżu w gminie Żnin 

2 414 900 13,5

58 Gmina Pruszcz 062532623 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pruszcz 3 648 157 13,5

59 Gmina Jeżewo 062549385
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Taszewskie Pole wraz z ujęciem i rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej 

2 905 500 13,5

60 Gmina Zławieś Wielka 062524384
Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka 
3 422 076 13



61 Gmina Łabiszyn 062475790
Przebudowa stacji uzdatniania wody w ramach zadania pn. 

,,Modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody w Jabłówku, 
Gmina Łabiszyn"

4 199 632 13

62
Gmina Nowa Wieś 

Wielka 
062528403 Budowa Kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - I etap 5 000 000 13

63 Gmina Gruta 063106871
Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w 

Plęmietach 
2 350 347 13

64 Gmina Bukowiec 062475044 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bukowiec 3 650 398 13

65 Gmina Choceń 062501411
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janowo oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń 
1 212 089 12,5

66 Gmina Kęsowo 062782606
Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Piastoszyn 
898 722 12,5
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