
Uchwała Nr 3182/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie: aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla 

operacji 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 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 6 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 

2015 roku 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 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 217 ze zm.), § 15 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 roku 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 (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 526), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Aktualizuje się listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji 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. Lista operacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



     Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3182/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie: aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla 

operacji 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 

 

Uchwałą Nr 1260/2019 z dnia 19 września 2019 roku, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu naboru 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, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w terminie od 11 października do 25 października 2019 roku.  

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 

2016 roku 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 (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.526), 

właściwy organ samorządu województwa, niezwłocznie po przyznaniu punktów za kryteria 

wyboru operacji w ramach danego typu operacji, sporządza i podaje do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w urzędzie marszałkowskim listę, która 

zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy. Lista ta została zatwierdzona uchwałą 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1761/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.  

Z kolei zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 

lipca 2016 roku 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 (t. j. Dz.U. z 

2020 r. poz.526), właściwy organ samorządu województwa, 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 w 

samorządowej jednostce, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki 

przyznania pomocy. Zaktualizowana lista została zatwierdzona uchwałą Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego nr 2364/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. Niezwłocznie po 

podjęciu niniejszej uchwały, wnioskodawców, których operacje znajdowały się do 44 miejsca 

na liście włącznie, wezwano do podpisania umowy o przyznaniu pomocy. Kolejne wnioski były 

procedowane w miarę uwalniania się limitu środków. 



W związku z korzystnym kursem wymiany złotego do euro oraz zmianą rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wysokości 

limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach 

określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1755 ze zm.), 

polegającą na połączeniu limitów na poszczególne typy operacji w ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” zwiększył się dostępny dla 

województwa wielkopolskiego limit środków na operacje typu „Gospodarka wodno-

ściekowa”. Ww. zmiana spowodowała, że kolejne wnioski znajdujące się na liście informującej 

o kolejności przysługiwania pomocy zostały poddane kontroli administracyjnej.  

19 listopada 2020 r. uchwałą nr 2927/2020, a także 29 grudnia 2020 r. uchwałą nr 

3094/2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał kolejnych aktualizacji listy 

informującej o kolejności przysługiwania pomocy. Powyższe wynikało z dokonanych korekt 

przyznanej kwoty pomocy dla operacji poddanych kontroli administracyjnej i umożliwiło 

zawarcie następnych umów do 49 miejsca włącznie. 

Kolejna aktualizacja listy wynika również z konieczności zmiany ostatecznie 

przyznanej kwoty pomocy i umożliwi zawarcie umów do 51 miejsca włącznie. 

Pozostałe wnioski o przyznanie pomocy znajdujące się na zaktualizowanej liście będą 

procedowane zgodnie z § 2b ust. 3 ww. rozporządzenia w ramach dostępnego limitu. 

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o odmowie przyznania pomocy, w przypadku 

gdy nie zostaną wezwani do zawarcia umowy zgodnie z § 2b ust. 3 ww. rozporządzenia, nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 
Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miejsce na 

liście 
Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji

Wnioskowana

 kwota pomocy (w zł)
Suma punktów

1 Gmina Czermin

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin - 

etap IV, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice 

oraz budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Żegocin

1 323 026,00 23,5

2 Gmina Szczytniki

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki 

poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów, 

budowę sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin oraz 

wyposażenie stacji uzdatniania wody w Radliczycach

441 904,00 21,5

3 Gmina Chodów

Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z 

przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci 

kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów (etap II); Przywrócenie do 

właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej z przyłączami poprzez 

budowę nowej sieci wodociągowej w m. Dzierzbice (etap I); Doposażenie 

stacji uzdatniania wody w Rdutowie

692 640,00 20,5

4 Gmina Przedecz
Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru gminy Przedecz poprzez 

przebudowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków
949 675,00 20,0

Gmina Dąbie

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie w 

zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzewo wraz z 

rozbudową ciągu technologicznego w zakresie wyposażenia w urządzenia 

technologiczne oraz automatykę sterowania procesem; budowy odcinka 

sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewo wraz z budową lokalnej 

oczyszczalni ścieków; przebudowy sieci wodociągowej fi 225 w m. Krzewo

2 000 000,00 19,5

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 

w Dąbiu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Augustynów oraz 

Baranowiec gm. Dąbie w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody w 

Augustynowie - Etap II, budowy sieci wodociągowej - wodociąg zasilania 

awaryjnego wraz z przebudową istniejącego odcinka sieci wodociągowej, 

budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Augustynów wraz z 

budową lokalnej oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w m. Baranowiec

1 115 637,00 19,5

6 Gmina Skulsk

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skulsk przy ulicach Targowej 

i Zielonej wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy 

Skulsk

451 288,00 19,5

7 Gmina Lądek
Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w 

miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lądek
1 944 850,00 19,5

Gmina Czempiń Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiń 1 990 903,00 19,0

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej we wsi 

Nowy Gołębin, przebudowa sieci wodociągowej we wsi Gorzyce, 

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wyposażeniem oczyszczalni 

ścieków w stacjonarny agregat prądotwórczy we wsi Stary Gołębin

1 608 490,00 19,0

9 Gmina Brudzew
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Tarnowa
691 671,00 19,0

10

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Środzie Wielkopolskiej

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Środa 

Wielkopolska - przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, 

przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielniki, rozbudowa i 

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra

1 997 962,00 18,5

                    Załącznik nr 1 do uchwały 

Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego nr 3182/2021 z dnia 

28 stycznia 2021 r. 

Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"
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Miejsce na 

liście 
Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji

Wnioskowana

 kwota pomocy (w zł)
Suma punktów

11 Gmina Łubowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Przyborowo, przebudowa 

przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej i tłocznej w 

Dziekanowicach oraz przebudowa sieci wodociągowej w Lednogórze i 

Imielenku, Gmina Łubowo

590 829,00 18,5

12 Gmina Ostrowite Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowite 1 999 889,00 18,5

13 Gmina Ceków-Kolonia

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szadek i Plewnia wraz z 

budową łącznika sieci wodociągowej w miejscowości Plewnia i budową 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plewnia, przebudowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Morawin

589 077,00 18,5

14 Gmina Grzegorzew

Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci 

wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie

2 000 000,00 18,0

15 Gmina i Miasto Pyzdry

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na 

odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz wyposażenie stacji 

uzdatniania wody i przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków-

Kolonia

1 481 356,00 17,5

16 Gmina Grodziec
Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. 

Wiejska
285 020,00 17,5

17
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami przewodów do granic 

nieruchomości w miejscowości Słomowo
2 000 000,00 16,5

18 Gmina i Miasto Tuliszków

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sarbicko i budowa 

przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smaszew, na terenie 

gminy Tuliszków

647 753,00 16,5

19 Gmina Złotów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz wraz z 

przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci 

wodociągowej w miejscowości Bielawa

1 055 527,00 16,5

20 Gmina Koło

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło 

oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. 

Koło

270 104,00 16,5

21 Gmina Kwilcz

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią 

ścieków oraz rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości 

Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu

294 599,00 16,5

22 Gmina Tarnówka
Przebudowa sieci wodociągowej w Annopolu wraz z budową przydomowej 

oczyszczalni ścieków
80 979,00 16,5

23
Zakład Usług Komunalnych w 

Dominowie Sp. z o.o.

Przebudowa SUW w miejscowości Murzynowo Kościelne, rozbudowa SUW 

w miejscowości Dominowo, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Dominowo oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Chłapowo

1 512 577,00 16,5

24
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Dopiewie

Budowa magistrali wodociągowej Konarzewo-Dopiewiec oraz kanalizacji 

sanitarnej w Konarzewie w Gminie Dopiewo
1 977 076,00 16,0

25 Miasto i Gmina Ostrzeszów Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce 1 972 275,00 16,0

26 Miasto i Gmina Grabów nad Prosną

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bukownica oraz 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w 

miejscowości Grabów nad Prosną na terenie ulic: St. Janickiego, 3-Maja, 

Ledóchowskiego

1 266 236,00 16,0

27 Gmina Kawęczyn
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn - 

III etap
700 218,00 16,0
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Miejsce na 

liście 
Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji

Wnioskowana

 kwota pomocy (w zł)
Suma punktów

28 Gmina Obrzycko
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko
2 000 000,00 16,0

29

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. w 

Skalmierzycach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Mączniki (etap I) wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Miedzianów

1 990 950,00 15,5

30 Gmina Stare Miasto
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci 

wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdżary
2 000 000,00 15,5

31 Gmina Golina

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Węglew - Kraśnica w 

celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Golina

1 453 559,00 15,5

32
Zakład Komunalny w Pobiedziskach 

Sp. z. o.o.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bociniec wraz z doposażeniem 

oczyszczalni ścieków w Kociałkowej Górce oraz Stacji Uzdatniania Wody w 

Latalicach

795 835,00 15,5

33 Gmina Miejska Górka
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci 

wodociągowej w części Sobiałkowa
488 518,00 15,5

34 Gmina Zagórów

Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Kościołków, 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup wozu asenizacyjnego z 

ciągnikiem przez gminę Zagórów

375 955,00 15,5

35 Gmina Zduny Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków 469 123,00 15,5

36 Gmina Koźminek Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźminek 1 904 042,00 15,5

37 Miasto i Gmina Wysoka
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w 

Jeziorkach Kosztowskich
1 166 283,00 15,5

38 Miasto i Gmina Buk

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w 

Wielkiej Wsi oraz przebudowa i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w 

Dakowych Suchych - gmina Buk

1 830 071,00 15,5

39 Gmina Lipka
Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w 

miejscowości Łąkie-Kiełpin
1 942 118,00 15,5

40 Gmina Damasławek

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Damasławek - rozbudowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turza oraz zakup wyposażenia dla 

Stacji Uzdatniania Wody w Międzylesiu i Mokronosach

2 000 000,00 15,5

41 Gmina Rozdrażew
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew
2 000 000,00 15,5

42
Zakład Eksploatacji Urządzeń 

Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu

Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. 

Kiełpiny

1 999 251,00 15,0

43 Gmina Czarnków
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białężyn, Gmina 

Czarnków
997 281,00 15,0

44 Gmina Strzałkowo
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i 

m. Wólka oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo
1 787 304,00 15,0

45
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o. w Kłecku

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wyposażenie budynku stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Świniary
2 000 000,00 15,0

3



Miejsce na 

liście 
Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji

Wnioskowana

 kwota pomocy (w zł)
Suma punktów

46
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o. w Zaniemyślu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Winna, Polwica-

Huby, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Luboniec oraz 

zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Brzostek w Gminie Zaniemyśl

1 615 322,00 15,0

47 Gmina Połajewo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic 

nieruchomości na działkach o numerze ewidencyjnym 135, 490, 77, 455/1 

obręb 0002 Krosin, gm. Połajewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody 

na działce o numerze ewidencyjnym 627/7 obręb  0004 Młynkowo, gm. 

Połajewo

1 927 331,00 15,0

48 Gmina Lisków
Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno-

kanalizacyjnego Gminy Lisków
185 472,00 15,0

49
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

w Pleszewie

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Brzezie 

i Kuczków
1 009 503,00 14,5

50 Gmina Opatówek
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Opatówek 

poprzez budowę stacji uzdatniania wody i kanalizacji sanitarnej
1 936 259,00 14,5

51 Gmina Gołuchów

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko - etap II 

oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika 

retencyjnego w miejscowości Czechel

2 000 000,00 14,5

52 Gmina Godziesze Wielkie

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie 

poprzez budowę wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-

Lis do miejscowości Borek, oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Skrzatki

1 003 608,00 14,5

53 Gmina Środa Wielkopolska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce-Zdziechowice wraz z 

przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu
322 745,00 14,5

54 Gmina Kaźmierz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Młodasko 2 000 000,00 14,5

55 Gmina Dobra
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew 

oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra
684 279,00 14,5

56 Gmina Niechanowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelazkowo wraz z 

przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Gurówko i modernizacja-

przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Cielimowo gm. 

Niechanowo

1 473 035,00 14,5

57 Gmina Granowo
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Bielawy 

i Drużyń, Gmina Granowo
2 000 000,00 14,5

58 Gmina Dopiewo
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Palędzie i Dopiewiec oraz 

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Palędzie w Gminie Dopiewo
2 000 000,00 14,0

59 Gmina Okonek
Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości 

Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj 
1 545 658,00 14,0

60 Gmina Gostyń
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Siemowo 

wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Siemowo
1 951 636,00 14,0

61 Gmina Chrzypsko Wielkie

Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo - Orle oraz rozbudowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji 

uzdatniania wody w Białczu

473 518,00 14,0

62 Gmina Doruchów Przebudowa oczyszczalni ścieków w Doruchowie 2 000 000,00 14,0
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63 Gmina Kraszewice

Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kraszewice, 

modernizacja SUW w miejscowości Kuźnica Grabowska i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Mącznikach

1 108 512,00 14,0

64 Gmina Rzgów
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Modła ul. Olchowa, gm. 

Rzgów
117 576,00 13,5

65 Miasto i Gmina Wysoka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach 1 268 778,00 13,5

66 Gmina Lubasz Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz 2 000 000,00 13,0

67 Gmina i Miasto Krajenka Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka 382 533,00 13,0

68 Gmina Nekla
Rozbudowa infrastruktury obsługującej gospodarkę wodno-ściekową na 

terenie gminy Nekla
2 000 000,00 13,0

69 Gmina Bralin Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin 2 000 000,00 13,0

70 Gmina Trzcinica
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 

Piotrówka - etap I
1 990 150,00 13,0

71 Gmina Przykona

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona, przebudowa 

wodociągu z przyłączami w miejscowości Psary, budowa sieci 

wodociągowej Bądków Drugi-Boleszczyn, budowa sieci wodociągowej na 

terenie stacji wodociągowej w Przykonie, wyposażenie stacji 

wodociągowej w Dąbrowie

1 610 031,00 13,0

72 Gmina Olszówka
Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Umień Etap 1: Drzewce-Tomaszew-

Łubianka-Adamin Część 1 Łubianka-Adamin
365 276,00 13,0

73 Gmina Gniezno
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Braciszewo i Woźniki 

gmina Gniezno
1 521 689,00 12,5

74 Gmina Jutrosin
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci 

wodociągowej w Nowym Sielcu
457 669,00 12,5

Gmina Drawsko
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Drawsku, Drawskim 

Młynie, Pęckowie, Marylinie i Chełście
1 279 007,00 12,5

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w 

Drawsku Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Chełst i Marylin 

oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Chełście
1 946 686,00 12,5

76 Gmina Kiszkowo

Budowa sieci kanalizacji centralnej z przyłączami w miejscowościach 

Berkowo i Sroczyn oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Berkowo

995 363,00 12,5

77 Gmina Jaraczewo Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie 198 526,00 12,0

78 Gmina Kotlin Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin 2 000 000,00 12,0

75
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