
Inwestycje realizowane w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 



Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi 

• Dofinansowanie: ok 13 mln zł 
i szansa na oszczędności 
poprzetargowe 

• Planowana gotowość do 
realizacji inwestycji:  
30.04.2017

• W chwili obecnej 
opracowywana 
dokumentacja techniczna

• Realizacja zadania: 
2017 – 2020

• Zadanie zostało 
zidentyfikowane jako projekt 
ZIT w Szczegółowym Opisie 
Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego 2014 – 2020.  



Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi

Zakres rzeczowy

Węzeł Rumia:
• Infrastruktura rowerowa
• Parking P&R
• Winda do tunelu
• Chodniki
• Zieleń

Węzeł Janowo:
• Infrastruktura dla pieszych: chodniki, 

kładki
• Infrastruktura rowerowa
• Drogi dojazdowe
• Infrastruktura transportu publicznego, 

w tym obiekt mostowy
• Parkingi P&R i K&R
• Usprawnienia dla osób 

niepełnosprawnych 



Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Dębogórskiej

• Planowane dofinansowanie: 1 mln 
zł w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

• W chwili obecnej opracowywana 
dokumentacja techniczna

• Zakres rzeczowy: 
- budowa nowego zadaszenia, 
- budowa miejsc do prowadzenia 

usług handlowych i toalet;
- przebudowa sieci kanalizacji 

deszczowej odprowadzającej wody 
deszczowe z placu targowego;

- przebudowa instalacji elektrycznych, 
oświetleniowych, sanitarnych.



Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku 
Cmentarza Komunalnego w Rumi

Dofinansowanie: ok 5 mln zł 
• i szansa na oszczędności 

poprzetargowe 
• Planowana gotowość do realizacji 

inwestycji:  28.02.2017
• W chwili obecnej opracowywana 

dokumentacja techniczna dla 
budynku cmentarza 
komunalnego, dla SP 9 i SP 10 
dokumentacja jest wykonana 

• Realizacja zadania: 
2017 – 2018

• Zadanie zostało zidentyfikowane 
jako projekt ZIT w Szczegółowym 
Opisie Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego 2014 – 2020.  



Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku 
Cmentarza Komunalnego w Rumi

Zakres rzeczowy

W ramach kompleksowej modernizacji 

energetycznej przewiduje się głęboką 

modernizację energetyczną budynków 

z uwzględnieniem potrzeby 

monitorowania i zarządzania energią, 

wraz z możliwością wykorzystania 

instalacji OZE, wymianą źródeł ciepła i 

zastosowania indywidualnego pomiaru 

zużycia ciepła. 



Rewitalizacja Zagórza w Rumi

• Dofinansowanie: 
• - część społeczna – ok. 2,8 mln zł 

- część inwestycyjna – ok. 9,5 mln zł
• Planowana gotowość do realizacji 

inwestycji:  III kwartał 2017
• Realizacja zadania: 

2017 – 2022
• Zadanie zostanie zidentyfikowane 

jako projekt ZIT w Szczegółowym 
Opisie Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego 2014 – 2020 w IV 
kwartale br.  



Zakres rzeczowy:

- część społeczna: 
• aktywizacja społeczno –

zawodowa osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym (197 osób)

• usługi społeczne (43 osoby)

- część inwestycyjna:
• renowacja oraz remont części 

wspólnych budynków 
mieszkalnych 

• adaptacja budynku na Klub 
Integracji Społecznej

• Kompleksowe zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych (tereny 
zielone, altany, aleje, place zabaw, 
suszarnie) 

Rewitalizacja Zagórza w Rumi



Zakres rzeczowy - cd:

- część inwestycyjna:
• rozbudowa i budowa nowej 

infrastruktury sportowej, 
• budowa, przebudowa i rozbudowa 

podstawowej infrastruktury komunalnej 
(ciągi komunikacyjne, zatoki 
autobusowe),

• stworzenie parku na terenie Wzgórza 
Markowca mające na celu powstanie 
wspólnej, historycznej przestrzeni 
miejskiej (m.in. schody terenowe, 
platforma spoczynkowa, ścieżka 
edukacyjna, elementy małej 
architektury, amfiteatr na ok. 200 miejsc, 
wieża ze ścianą wspinaczkową, ścieżka 
do uprawiania kolarstwa górskiego).

Rewitalizacja Zagórza w Rumi



Inwestycje z dofinansowania z WFOŚIGW



Zmiana sposobu ogrzewania budynków komunalnych poprzez 
podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z ich 
termomodernizacją ramach programu KAWKA

Podłączenie 21 budynków 
komunalnych do sieci 
ciepłowniczej OPEC, z budową 
(wymianą) instalacji c.o. i 
dociepleniem budynków. Działanie 
ma na celu ograniczenie niskiej 
emisji z piców i kotłów na paliwo 
stałe. Działanie dofinansowane z 
WFOŚiGW. Działanie jest na etapie 
pozyskiwania pozwoleń na 
budowę i opracowywania 
specyfikacji do przetargu. Termin 
zakończenia 2018r



Inwestycje realizowane Budżetu Obywatelskiego



Zakres inwestycji:  Boisko wielofunkcyjne, 
bieżnie dwutorową, rozbieg do skoku w dal, 
piłkołapy i oświetlenie

Koszt inwestycji: 801.986 zł 

Wykonawca: Skanska S.A.

Termin zakończenia: 15.11.2015 

Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 w ramach budżetu 
obywatelskiego 2015



Zakres inwestycji: Boisko wielofunkcyjne, 
do piłki siatkowej , bieżnie dwutorową, 
rozbieg do skoku w dal i oświetlenie

Koszt inwestycji: 502.663 zł 

Wykonawca: Skanska S.A.

Termin zakończenia: 15.11.2015 

Szkoła podstawowa nr 10 budowa boisk w ramach budżetu 
obywatelskiego 2015



Budowa placu zabaw "Jaś i Małgosia" przy ul. Topolowej 
– budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Zakup i montaż siłowni 
napowietrznej, wykonanie nawierzchni 
ekologicznej

Koszt inwestycji: 69 485 zł 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych

Termin zakończenia: 30.08.2016 



Modernizacja placu zabaw przy ul. Towarowej - budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Zakup i montaż 
zabawek oraz siłowni napowietrznej, 
wykonanie małej architektury

Koszt inwestycji: 108 863 zł 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych

Termin zakończenia: 15.07.2016 



Budowa placu zabaw przy Ekologicznej Szkole Społecznej 
- budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Zakup i montaż 
zabawek, wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni 

Koszt inwestycji: 59 695 zł 

Wykonawca: PPU Figler

Termin zakończenia: 16.07.2016 



Remont nawierzchni boiska przy Gimnazjum nr 2 
- budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Wykonanie 
nawierzchni poliuteranowej boiska, 
nawierzchni chodników

Koszt inwestycji: 126 936 zł 

Wykonawca: Dawar Sport

Termin zakończenia: 25.07.2016 



Wymiana nawierzchni skateparku - budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Projekt obejmował 
przebudowę nawierzchni z kostki 
betonowej na beton cementowy 
szlifowany

Koszt inwestycji: 100 000 zł 

Wykonawca: Skanska S.A.

Termin zakończenia: 25.07.2016 



Modernizacja chodnika od Ronda Jana Pawła do Szkoły 
Podstawowej nr 1 - budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Modernizacja 
chodnika na odcinku od Ronda Jana 
Pawła II do SP nr 1 o nawierzchni z kostki 
betonowej

Koszt inwestycji: 113 624 zł 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych

Inwestycja w toku



Urządzenie terenu wybiegu dla psów - budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Plac z torem przeszkód 
Agility dla psów w Rumi przy 
skrzyżowaniu ul.Częstochowskiej i 
ul.Gdańskiej: budowa nawierzchni na 
kracie trawnikowej i geowłókninie, 
montaż urządzeń i wyposażenia placu, 
wykonanie nasadzeń drzew wokół placu.

Koszt inwestycji: 55 497 zł 

Wykonawca: Novum, ZUH Acera

Inwestycja w toku



Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Gdyńska - budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Budowa progu 
zwalniającego w postaci wyniesionego 
przejścia dla pieszych na ul. Gdyńskiej, 
przy skrzyżowaniu z ul. Leszka Białego.

Koszt inwestycji: 13 000 zł 

Wykonawca: Bobrollo

Inwestycja w toku



Budowa miejsc postojowych ul. Gierosa - budżet obywatelski

Zakres inwestycji: W zakresie prac jest 
utwardzenie terenów zielonych przy 
blokach mieszkalnych w celu postoju 
samochodów, przestawienie istniejącej 
małej architektury, wycinka krzewów.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.



Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jana z Kolna 
- budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Projekt zakłada 
budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 
Jana z Kolna.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.



Doświetlenie odcinka ul. Królowej Bony - budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Budowa brakującego 
oświetlenia na odcinka ul. Królowej Bony

Koszt inwestycji: 35 000 zł 

Wykonawca: Krelbud

Inwestycja w toku



Doświetlenie odcinka ul. Królowej Bony - budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Budowa brakującego 
oświetlenia na odcinka ul. Królowej Bony

Koszt inwestycji: 35 000 zł 

Wykonawca: Krelbud

Inwestycja w toku



Bike Park - budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Zaprojektowanie 
i wykonanie toru rekreacyjnego 
rowerowego typu "pumptrack", 
z nawierzchni asfaltowej.

Koszt inwestycji: 80 000 zł 

Wykonawca: BT Project

Inwestycja w toku



Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Batorego
- budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Budowa placu zabaw 
wraz z oświetleniem terenu

Oczekujemy decyzji ze Starostwa 
zezwalającej na realizację inwestycji



Budowa siłowni zewnętrznej przy Gimnazjum nr 4 
- budżet obywatelski

Zakres inwestycji: Budowa siłowni 
zewnętrznej

Oczekujemy decyzji ze Starostwa 
zezwalającej na realizację inwestycji



Inwestycje drogowe

Inwestycje gminne



Ulice Rodziewiczówny, Targowa, Jaworskiego oraz remont 
Derdowskiego w ramach PPGiPID

Program Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019, dofinansowanie 
50% wkładu własnego

Zakres inwestycji: Budowa nawierzchni 
z kostki betonowej, chodników, miejsc 
parkingowych, budowa kanalizacji 
deszczowej, przebudowa istniejącej 
infrastruktury wod.-kan. Budowa 
oświetlenia ulicznego, urządzenie zieleni.

Koszt inwestycji: 1 150 554 zł 

Wykonawca: Budimex

Inwestycja w toku



Inwestycje drogowe

realizowana w ramach inicjatyw lokalnych



Budowa sięgacza ul. Kazimierskiej w ramach inicjatyw lokalnych 

Zakres inwestycji: Nawierzchnia z kostki 
betonowej, chodnik, kanalizacja 
deszczowa, oświetlenie uliczne w 
technologii LED

Koszt inwestycji: 132 866 zł

Wykonawca: STRABAG

Termin zakończenia: 23.11.2015



Budowa ul. Żeglarzy w ramach tzw. Inicjatyw lokalnych

Zakres inwestycji: Nawierzchnię z płyt 
YOMB, chodnik z kostki betonowej 
i oświetlenie.

Koszt inwestycji: 170 215 zł

Wykonawca: BOB-ROLLO

Termin zakończenia: 8.12.2015



Budowa ul. Działkowców

Zakres inwestycji: Budowa nawierzchni 
ulicy z kostki, kanalizacji deszczowej, 
chodników.

Koszt inwestycji: 5 418 308 zł 

Wykonawca: Skanska S.A.

Inwestycja w toku

Współfinansowana z programu Ochrona 
wód zatoki Gdańskiej
w wysokości 1.175.670,63zł 
(75,20% dofinansowania kosztów 
kanalizacji deszczowej i urządzeń 
oczyszczających). 

Nawierzchnia budowana w ramach 
inicjatyw lokalnych:
 Gmina 40%
 Inicjator 60%



ul. Gdańska/Wrocławska  chodnik + zatoka parkingowa

Zakres inwestycji: Budowa chodników 
oraz miejsc postojowych na 
ul. Wrocławskiej i Gdańskiej.

Oczekujemy decyzji ze Starostwa 
zezwalającej na realizację inwestycji

Inwestycja realizowana wspólnie ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową JANOWO



Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdańskiej 

Inwestycja realizowana wspólnie ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową JANOWO

Zakres inwestycji: Budowa dwóch zatok 
autobusowych w miejscu istniejących 
przystanków autobusowych, na których 
autobusy (m. in. R) zatrzymują się na jezdni.

Oczekujemy decyzji ze Starostwa 
zezwalającej na realizację inwestycji
i na pozwolenie na wcinkę drzew



Budowa układu drogowego przy ul. Pomorskiej 11  i ZSO

Inwestycja realizowana wspólnie ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową JANOWO.

Zakres inwestycji: przebudowę 
chodników, miejsc postojowych oraz 
zdegradowanej nawierzchni jezdni 
ulicy Pomorskiej.

Oczekujemy decyzji ze Starostwa 
zezwalającej na realizację inwestycji.



Budowa ul. Źródlanej

Inwestycja współfinansowana przez 
mieszkańców w 15%

Zakres inwestycji: Budowa jezdni z 
kostki betonowej, chodniki o 
nawierzchni z kostki betonowej, 
miejsca parkingowe,
budowa kanalizacji deszczowej z 
przepompownią, oświetlenia 
ulicznego, urządzenie zieleni

Wartość kosztorysowa: 863 514 zł

Oczekujemy decyzji ze Starostwa 
zezwalającej na realizację inwestycji 



Budowa ul. Broniewskiego

Inwestycja współfinansowana przez 
mieszkańców w 15%

Zakres inwestycji: Budowa jezdni z 
kostki betonowej, chodniki o 
nawierzchni z kostki betonowej, 
miejsca parkingowe, budowa 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego, urządzenie zieleni

Trwa procedura wyłaniania 
wykonawcy

Wartość kosztorysowa: 412 676 zł



Budowa ul. Gryfa Pomorskiego

Inwestycja współfinansowana przez 
mieszkańców w 15%

Zakres inwestycji: Budowa jezdni 
z kostki betonowej, chodniki 
o nawierzchni z kostki betonowej, 
miejsca parkingowe, budowa 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego, urządzenie zieleni

Trwa opracowywanie dokumentacji 
projektowej



Inwestycje drogowe

realizowane przez Gminę



Budowa ulic Hetmańskiej i Długiej

Współfinansowana z programu 
Ochrona wód zatoki Gdańskiej 
w wysokości 736.726,97 zł (75,20% 
dofinansowania kosztów kanalizacji 
deszczowej i urządzeń 
oczyszczających).

Zakres inwestycji: budowa 
nawierzchni z kostki betonowej, 
chodników, kanalizacji deszczowej, 
przebudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej oraz oświetlenia.

Koszt inwestycji: 3 226 771 zł  

Wykonawca: Skanska S.A.

Termin zakończenia: 8.10.2015



Zakres inwestycji: nawierzchnia z 
kostki betonowej, budowa 
kanalizacji deszczowej, 
oświetlenie uliczne w technologii 
LED

Koszt inwestycji: 170 215 zł

Wykonawca: Abruko

Termin zakończenia: 22.12.2015

Budowa ul Abrahama (ciąg pieszy wzdłuż Zagórskiej Strugi)



Budowa ul. Płk Dąbka i Skarpowa

Zakres inwestycji: jezdnia z kostki 
betonowej, chodniki, miejsca 
parkingowe, budowa kanalizacji 
deszczowej, urządzenie zieleni.

Koszt inwestycji: 941 533 zł

Wykonawcy: Trakcja, Abruko

Inwestycja w Toku



Budowa ul. Wiązowej (od Kazimierskiej do Borówkowej) i Borówkowej

Zakres inwestycji: Budowa układu 
drogowego: jezdnia jednopasmowa 
o nawierzchni bitumicznej, chodniki 
o nawierzchni z kostki betonowej, 
miejsca parkingów, budowa 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego, urządzenie zieleni

Wykonawca:  Trakcja

Inwestycja w toku



Przygotowywane dokumentacje przyszłych inwestycji



Budowa drogi serwisowej

Została zlecona dokumentacja 
projektowa drogi serwisowej ulicy 
Grunwaldzkiej wraz z ul. Ślusarską

Termin odbioru dokumentacji wraz z 
decyzją ZRID - 16 grudnia 2016 r.



Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Zagórskiej Strugi

Zakres inwestycji: wykonanie ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż Zagórskiej 
Strugi na odcinku od ul. Dębogórskiej 
do Miejskiego Domu Kultury, budowa 
4 kładek oraz 1 przepustu, wykonanie 
oświetlenia wzdłuż ciągu i małej 
architektury

W realizacji mapa do celów 
projektowych, została zlecona 
koncepcja 



Utwardzenie ulic płytami yomb



Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez 
utwardzenie płytami typu YOMB

Ulice objęte programem na terenie Rumi:
Norwida, Szymborskiej, Oliwska, Gabrieli 
Zapolskiej, Jarzębinowa, Makowa, 
Świętopełka, Irysowa, Leszka Białego, 
Mazurska, Wyspiańskiego, Kasztelańska, 
Dąbrowskiego, Kielecka, Poziomkowa, 
Bydgoska, Gerberowa, Kamienna

Wykonawca: Abruko

Koszt inwestycji 450 000 zł

Planowany termin zakończenia: 
30.09.2016r.

ul. Szymborskiej

ul. Norwida



Modernizacja chodników



Modernizacja chodników

Chodniki objęte modernizacją przy ulicach:
Gdańska do Katowickiej, Wejhera, 
Włókiennicza, Derdowskiego, Morska, 
Dokerów, Pomorska, nowe chodniki: 
Kujawska, Metalowców.

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych, OL-Trans.

Łączny koszt: 463 437 zł

ul. Derdowskiego

ul. Dokerów

ul. Gdańska

ul. Metalowców



Rozbudowa infrastruktury podziemnej



Budowa sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych Rumi

Wykonanie dwóch dokumentacji:
• dla rejonu ul. Różana i IDWP 
• pomiędzy ul. Kazimierską, Północną, 

a granicą miasta

Wykonawca: MW Projekt

Koszt dokumentacji: 190 000 zł



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej i w ul. Jagodowej

ul. Jagodowa:

Zakres inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowej.

Wykonawca: Koga

Koszt inwestycji wraz z dokumentacją:
122 982 zł

Termin zakończenia: 26.07.2016

ul. Piaskowa:

Zakres inwestycji: Budowa odwodnienia ulicy 
w postaci studni chłonnych.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

ul. Jagodowa



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sędzickiego

Zakres inwestycji: Budowa sieci 
kanalizacji deszczowej wraz ze 
zbiornikiem retencyjno-
rozsączającym

Koszt inwestycji: 75 607 zł

Wykonawca: DGM Budowa

Inwestycja w toku



Remont sieci kanalizacji sanitarnej w SP 6 przy ul. Sienkiewicza

Zakres inwestycji: Wymiana rur sieci 
kanalizacji sanitarnej w rejonie boisk 
SP 6

Wykonawcy: Roman Bujak

Koszt inwestycji: 70 000 zł

Termin zakończenia: 26.08.2016



Pozostałe zadania inwestycyjne



Remont mostu w ul. Młyńskiej

Zakres inwestycji: Wymiana płyty 
nośnej mostu z nawierzchnią oraz 
wymiana barierek

Wykonawca: Rewers S.C.

Koszt inwestycji: 123 000 zł

Termin zakończenia: 23.03.2016



Budowa oświetlenia ulicznego

Zakres inwestycji: Budowa sieci 
oświetleniowej i uzupełnienie 
istniejących instalacji oświetlenia w 
technologii LED na ulicach:

Źródlanej, Kazimierza Wielkiego, 
Leszka Białego, Jana Kazimiera, 
odcinkach Grottgera i Śledzickiego, 
łączniku Grottgera Kossaka,
2 wysięgnikach Zawiszy Czarnego, 
Wyszeckiego

Koszt inwestycji: 400 000 zł

Wykonawcy: Krelbud, Omega

Inwestycja w Toku



Budowa wiaty autobusowej przy ul. Dywizji Wojska Polskiego

Zakres inwestycji: Montaż wiaty 
na wysokości ul. Przyrzecznej.

Koszt inwestycji: 15 930 zł

Wykonawca: Małe Formy Budowlane

Termin zakończenia: 30.05.2016



Inwestycje w zakresie obiektów sportu i rekreacji 



Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastruktura przy ul. Bukowej
Inwestycja dofinansowana z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Modernizacji Infrastruktury 
Sportowej w wysokości 1 mln zł

Zakres inwestycji:
• przebudowa boiska do piłki nożnej i 

rugby
• budowa ciągu pieszo – jezdnego
• oświetlenie boiska
• monitoring wizyjny
• pozostała infrastruktura towarzysząca, w 

tym: ławki, mini-trybuny, wiaty dla 
zawodników, tablica wyników, 
piłkochwyty, maszty flagowe, stojaki 
rowerowe, ogrodzenie, zieleń

Koszt inwestycji: 2 374 925 zł

Wykonawca: Panorama

Termin zakończenia: 04.05.2016



Inwestycje w budynkach oświatowych



Montaż hydrantu w przedszkolu "Pod Topolą"

Zakres inwestycji: dostosowanie 
budynku do nowych wymogów p.poż-
montaż hydrantu przeciwpożarowego

Koszt inwestycji: 5 535 zł

Wykonawca: Roman Bujak

Termin zakończenia: 06.09.2016

zakończono



Montaż poidełek w szkołach na terenie miasta

Montaż urządzeń z wodą pitną
dla dzieci w szkołach podstawowych i 
gimnazjach
Inwestycja współfinasowana przez
PEWiK Gdynia
Łącznie zainstalowano 12 sztuk 
poidełek



Inwestycje melioracyjne



Przebudowy rowów melioracyjnych 

Przebudowa odcinku o długości 1200 m, 
pomiędzy wylotem kanalizacji deszczowej 
przy ul. Grunwaldzkiej a przepustem pod ul. 
Kosynierów w Rumi. Inwestycja obejmuje 
zarurowanie odcinka rowu rurociągiem 
DN1400 wraz z uzbrojeniem i drenażem. 

Kosztorys inwestorski – 1 200 000 zł

Rów nr I – L3-14 rów graniczny Rów nr II – L3-14 rów graniczny Rów nr II – L3-14 rów graniczny

Przebudowa na odcinku 4,320 km, tj. od 
przepustu pod ul. Kosynierów do ujścia rowu 
w Kanale Łyski. Celem modernizacji koryta 
rowu jest zwiększenie jego pojemności i 
bezpieczny odbiór wód opadowych z nowych 
osiedli mieszkaniowych, powstających w 
Redzie i w Rumi przy ul. Kosynierów i 
Jeziornej. 
W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne 
i projektowe.

Przebudowa wraz z budową zbiornika 
retencyjnego, polegająca na poszerzeniu rowu 
na długości 1240 m. Inwestycja realizowana 
będzie przy współudziale miasta Gdyni i 
Gminy Kosakowa. W chwili obecnej 
inwestycja jest na etapie uzgadniania 
dokumentacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska.

Koszt przebudowy – 1 213 000 zł



Inwestycje kubaturowe



Rozbiórka budynku tzw. „BAZAR” przy ul. Dąbrowskiego w Rumi

Wykonawca: HYDRO BUD

Koszt: 35 055 zł

Wykonawca wywiązał się z warunków 
umowy. Prace wykonano w terminie. 
Protokół końcowego odbioru robót 
podpisany został w dniu 31 maja 2016r.

Przed:

Po:
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