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Powiat kościerski  

Gmina  Inwestycje  

KOSCIERZYNA  wiejska  Rozbudowa stawu 

Konserwacja stawu 

Budowa zbiornika retencyjnego 

Konserwacja stawu 

Konserwacja stawu 

Budowa zbiornika retencyjnego 

Konserwacja stawu 

Budowa zbiornika retencyjnego 

Konserwacja stawu 

Budowa zbiornika retencyjnego 

Budowa zbiornika retencyjnego 

Konserwacja stawu 

Budowa zbiornika retencyjnego 

Konserwacja stawu 

Konserwacja stawu 

Konserwacja stawu 

Budowa zbiornika retencyjnego 

Budowa zbiornika retencyjnego 

NOWA KARCZMA wiejska Budowa zbiornika retencyjnego zamkniętego w 
Nowej Karczmie wraz z odcinkiem kanalizacji 
deszczowej 

Urządzenie miejsca do kąpieli z pomostem przy 
Jeziorze Grabowskim 

Zagospodarowanie jeziora Lubańskiego 

Renowacja rowu melioracyjnego z 
oczyszczaniem i budową otwartego zbiornika 
retencyjnego 

LIPUSZ wiejska Naprawa rowu melioracyjnego Tuszkowy 

Naprawa rowu melioracyjnego Lipusz, Szklana 
Huta 

Naprawa rowu melioracyjnego Lipusz 

Naprawa rowu melioracyjnego Lipusz 

Naprawa rowu melioracyjnego Lipuska Huta 

Odnowienie, naprawa zbiornika retencyjnego w 
Lipusz ul. Majkowskiego 

Naprawa przepustu pod drogą gminną w 
miejscowości Nowe Karpno 

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 
Bytowskiej w Papierni 

Naprawa przepustu pod drogą gminną w 
miejscowości Lipusz 
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Budowa zbiornika retencyjnego w Parku przy 
Szkole w Lipuszu 

Naprawa przepustu pod drogą gminną w 
miejscowości Gostomko 

Odbudowa, renowacja zbiornika retencyjnego 
w Lipuskiej Hucie 

Odbudowa, renowacja zbiornika retencyjnego 
w Lipuszu 

Naprawa przepustu pod drogą gminną w 
miejscowości Nowe Karpno 

DZIEMIANY wiejska Wykonanie separatorów dla wód opadowych 
zrzucanych do jeziora Rzuno 

Utrzymanie stanu technicznego dróg gminnych 

Konserwacja odtworzeniowa rowu 
melioracyjnego przy drodze gminnej Raduń-
Kalwaria 

Utrzymanie stanu technicznego dróg gminnych 

Utrzymanie stanu technicznego rowu 
melioracyjnego stanowiącego odbiornik 
ścieków oczyszczonych z oczyszczalni Parowa 

LINIEWO  wiejska  

KARSIN wiejska Rekultywacja zbiornika retencyjnego w Karsinie 

Rów melioracyjny Zamość - Mokre 

Naprawa rowu melioracyjnego na terenie 
obrębu Karsin 

Naprawa rowu melioracyjnego 

STARA KISZEWA  wiejska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Powiat bytowski  

Gmina Inwestycje 

Bytów miejsko-
wiejska 

Budowa zbiorników retencyjnych na terenie 
Miasta i Gminy Bytów 

Budowa zbiorników retencyjnych na terenie 
Miasta i Gminy Bytów 

Budowa zbiorników retencyjnych na terenie 
Miasta i Gminy Bytów 

Miastko miejsko-
wiejska 

 

Studzienice wiejska  

Lipnica wiejska  

Borzytuchom wiejska  

Kołczygłowy wiejska  

Czarna Dąbrówka wiejska Budowa zbiorników retencyjnych – 
zagospodarowanie wód opadowych w 
miejscowości Czarna Dąbrówka i Nożyno 

Parchowo wiejska Budowa zbiornika retencyjnego z instalacją 
doprowadzającą wody opadowe i roztopowe w 
miejscowości Parchowo 

Trzebielino wiejska  

Tuchomie wiejska  
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Powiat słupski    

Gmina Inwestycje 

Damnica wiejska Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej 
o zbiorniki retencyjne 

Potęgowo wiejska  

Kępice miejsko-wiejska Budowa rowu melioracyjnego wraz z 
drenażem na działce nr 203/16 i 203/19 
obręb Obłęże gm. Kępice 

Budowa zbiornika retencyjnego  na działce 
nr 118 obręb Warcino gm. Kępice wraz z 
budową przepustu pod drogą. 

Udrożnienie i oczyszczenie rowu  
znajdującego się na działce nr 296 obręb 
ewidencyjny Obłęże gm. Kępice 

Słupsk wiejska Konserwacja  rowu wraz z remontem jazów i 
zastawek piętrzących wodę oraz remont 
przejazdów przez rowy  

Konserwacja  rowu wraz z remontem jazów i 
zastawek piętrzących wodę oraz remont 
przejazdów przez rowy 

Przebudowa betonowego kolektora 
kanalizacji deszczowej DN400 mm 

Konserwacja rowu wraz z remontem jazów i 
zastawek piętrzących wodę  

Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze 
zbiornikiem  

Konserwacja rowu wraz z remontem jazów i 
zastawek piętrzących wodę 

Budowa głównego betonowego kolektora 
kanalizacji deszczowej DN800 mm w m. 
Siemianice w ul. Kwiatowej od ulicy 
Spacerowej do zbiornika retencyjnego 

Odmulenie stawu oraz zabezpieczenie 
brzegu stawu wraz z konserwacją 
istniejącego mostku w miejscowości 
Swołowo działka nr 25/2, 24/2 i 1 

Konserwacja rowu wraz z remontem jazów i 
zastawek piętrzących wodę 

Budowa zbiornika retencyjnego wód 
opadowych w ramach terenów 
Siemianicach 

Smołdzino wiejska  
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Dębnica Kaszubska Budowa punktu 
czerpania wody do 
celów 

Budowa punktu czerpania wody do celów 
przeciwpożarowych w miejscowości 
Gogolewo 

przeciwpożarowych 
w miejscowości 
Motarzyno 

Budowa punktu czerpania wody do celów 
przeciwpożarowych w miejscowości 
Motarzyno 

Główczyce wiejska  

Kobylnica wiejska Konserwacja urządzenia melioracji wodnej 
położonego na dz. nr 136/3 obręb  
Bolesławice. 

Konserwacja urządzenia melioracji wodnej 
położonego w pasie drogi ul. Leśnej w 
Bolesławicach 

Konserwacja urządzenia melioracji wodnej 
położonego na dz. nr 211 obręb Ścięgnica. 

Oczyszczenie stawu znajdującego się w 
miejscowości Reblino, na działce nr 80/45, 
obręb Reblino. 

Konserwacja zbiornika wodnego położonego 
na dz. nr 77 obręb Zębowo. 

Remont zastawki piętrzącej na rzece 
Kamieniec w Kobylnicy. 

Ustka wiejska Remont lub przebudowa rowu 
melioracyjnego w miejscowości Wodnica 

Zbiornik retencyjny w miejscowości 
Wodnica 

Zbiornik retencyjny w miejscowości Pęplino 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Pęplino 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Pęplino 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Wytowno 

Zbiornik retencyjny w miejscowości 
Starkowo 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Duninowo 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Duninowo 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Duninowo 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Dębina ul. Torfowa 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Dębina 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Dębina 
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Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Grabno 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Wytowno 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Wytowno 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Wytowno 

Remont rowu melioracyjnego w 
miejscowości Dębina 
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Powiat chojnicki  

Gmina Inwestycje 

Chojnice miasto Miejska  

Chojnice wiejska  

Brusy Miejsko- 
wiejska 

 

Czersk Miejsko- 
wiejska 

Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w 
Łęgu w rejonie ulicy Kościelnej 

Rozbudowa zbiornika retencyjno-
infiltracyjnego w Łubnej wraz z rurociągiem 
tłocznym odprowadzającym nadmiar wody 

Przebudowa zastawki na zbiorniku 
retencyjnym w Parku Borowiackim w Czersku, 
dzięki czemu zwiększony poziom retencji do 
ok. 1m 

Konarzyny wiejska  
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Powiat człuchowski 

Gmina Inwestycje  

Czarne miejsko-wiejska  

Człuchów wiejska  

Debrzno miejsko-wiejska Budowa zbiornika retencyjnego 

Modernizacja urządzeń melioracyjnych na 
terenie działania Spółki Wodnej „STOŁYNKA” 

Renowacja zbiornika retencyjnego w 
miejscowości Myśligoszcz 

Budowa zbiornika retencyjnego i urządzeń 
melioracyjnych w miejscowości Debrzno 

Koczała wiejska Modernizacja stacji uzdatniania wody  

Przechlewo wiejska MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO ROWU 
MELIORACYJNEGO 

Rzeczenica wiejska  
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Powiat gdański  

Gmina Inwestycje 

Pruszcz Gdański Miejsko-wiejska Rozbudowa systemu zastawek  
nawadniających w wsi Krępiec 

Suchy Dąb Wiejska Kompleksowe udrażnianie melioracji wodnych 
na terenie gminy  

Cedry Wielkie Wiejska Oczyszczenie zbiornika retencyjnego  
w Cedrach Małych 

Poprawa zdolności retencyjnej zbiorników w 
centrum miejscowości Cedry Wielkie wraz z 
utworzeniem Edukacyjnego Parku Wodnego 

Remont i modernizacja istniejącego 
urządzenia retencyjnego w miejscowości 
Długie Pole 

Utrzymanie i konserwacja rowów 
odwadniających na terenie gminy Cedry 
Wielkie 

Remont i konserwacja istniejących urządzeń 
melioracyjnych w Giemlicach. 

Modernizacja istniejących zbiorników 
retencyjnych w miejscowości Leszkowy 

Oczyszczenie i odmulenie zbiorników 
retencyjnych w miejscowości Miłocin 

Modernizacja pasa technicznego wzdłuż 
Kanału Śledziowego w Trzcinisku 

Pszczółki Wiejska  

Trąbki Wielkie Wiejska  

Przywidz Wiejska  

Kolbudy Wiejska Modernizacja rowu przy ul. Lipowej i ul. 
Żurawiej w Otominie 

Przebudowa i rozbudowa systemu urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych od ul. 
Dziewiczej do ul. Konnej w Otominie 

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zeusa  
i ul. Apollina w Kowalach 

Budowa rurociągu od zbiornika retencyjnego 
przy ul. Magazynowej w Kowalach do rowu 
RA-2 (Potoku Kowalskiego) 

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 
Mokrej w Jankowie Gdańskim wraz z 
przebudową rowu RA 

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 
Ogrodowej w Jankowie Gdańskim oraz 
połączenie rurociągiem i rowem do rowu RA 
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Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 
Liliowej w Bąkowie wraz z przebudową rowu 
R-5 

Budowa rurociągu przy ul. Wieczornych Mgieł 
w Bąkowie łączącego zbiorniki retencyjne z 
rowem R-2 

Budowa rurociągu przy ul. Rycerskiej w 
Bąkowie 

Budowa rurociągu przy ul. Pogodnych 
Poranków i ul. Żurawiej w Bąkowie do rowu R-
1-1 

Budowa rurociągu przy ul. Kalinowej i ul. 
Łąkowej w Lublewie Gdańskim do rowu RC i 
rowu R-1 

Przebudowa głównego ciągu urządzeń 
melioracji wodnych w Lublewie Gdańskim i 
Bielkowie (rowy RA i RB) 

Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. 
Dolnej w Buszkowach 

Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. 
Gregorkiewicza w Bielkówku 

Modernizacja rowu R-C przy ul. Dworcowej w 
Bielkówku 

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 
Tartacznej w Kolbudach 

Modernizacja rowu i budowa rurociągów przy 
ul. Bukowy Jar w Kolbudach 

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 
Cedrowej w Bielkowie 

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 
Wybickiego w Kolbudach 

Budowa zapory na rzece Reknica oraz 
zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w 
Kolbudach 
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Powiat kartuski 

Gmina Inwestycje  

Kartuzy miejsko-wiejska Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego 
wód opadowych w m. Kiełpino 
 

Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego 
wód opadowych w m. Mirachowo 
 

Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego 
wód opadowych w m. Kiełpino 

Żukowo miejsko-wiejska Budowa stawu wraz z rowami w miejscowości 
Chwaszczyno przy ul. Żeromskiego 

Budowa kolektora deszczowego w Baninie 
przy ul. Lipowej 

Aktualizacja ewidencji urządzeń 
melioracyjnych na terenie wszystkich gmin 
powiatu kartuskiego 

Odtworzenie sieci rowów melioracyjnych na 
użytkach zielonych 

Chmielno wiejska ZBIORNIK RETENCYJNY WRAZ Z UKŁADEM 
RETENCYJNYM 

UDROŻNIENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH –  
URZĄDZENIE MELIORACJI WODNYCH 

UDROŻNIENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH - 
URZĄDZENIE MELIORACJI WODNYCH 

ODTWORZENIE HISTORYCZNEGO PRZEBIEGU 
RZEKI ŁEBY W KOŻYCZKOWIE   - DOLNY MŁYN 
– URZĄDZENIA PIETRZĄCE NA CIEKACH 
WODNYCH 

Przodkowo wiejska Budowa kanalizacji deszczowej wraz z 
przebudową zbiornika retencyjnego w 
Pomieczynie. 

Sierakowice wiejska Udrożnienie rowów melioracyjnych wraz z 
odtworzenie urządzeń melioracyjnych w 
zlewni rzeki Bukowina i rzeki Słupia oraz 
jeziora Gowidlińskiego 

Odtworzenie naturalnej retencji przy 
gospodarstwach rolnych. 

Przygotowanie dokumentacyjne do 
podpiętrzenia jeziora Gowidlińskiego 
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Remont dwóch zbiorników retencyjnych na 
ulicy Legionów w Sierakowicach 

Somonino wiejska  

Stężyca wiejska Oczyszczanie zbiorników retencyjnych w 
miejscowości Klukowa Huta wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Oczyszczanie zbiorników retencyjnych w 
miejscowości Szymbark wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Oczyszczanie zbiorników retencyjnych w 
miejscowości Nowe Czaple wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Oczyszczanie zbiorników retencyjnych w 
miejscowości Stężycka Huta wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Oczyszczanie zbiorników retencyjnych w 
miejscowości Nowa Wieś wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Oczyszczanie zbiorników retencyjnych w 
miejscowości Sikorzyno wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Oczyszczanie zbiorników retencyjnych w 
miejscowości Kamienica Szlachecka i Borucino 

Sulęczyno wiejska Budowa zbiornika retencyjnego kopanego o 
pojemności zbiornika do 50 tyś m3 przy ul. 
Lipowej w miejscowości Węsiory gm. 
Sulęczyno 

Budowa sieci retencyjnej odprowadzająca 
wody opadowe i roztopowe do istniejącego 
zbiornika wodnego o pojemności do 500 tyś 
m3 przy ul. Kościelnej w miejscowości Węsiory 
gm. Sulęczyno 

Budowa zbiornika retencyjnego kopanego o 
pojemności zbiornika do 50 tyś m3 w 
miejscowości Sulęczyno w gm. Sulęczyno 
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Powiat kwidzyński 

Gmina Inwestycje  

Ryjewo wiejska  

Kwidzyn  wiejska  

Kwidzyn  miejska  

Sadlinki wiejska  

Gardeja wiejska  

Prabuty miejsko-
wiejskie 
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Powiat lęborski 

Gmina Inwestycje  

Lębork gmina miejska  

Cewice wiejska  

Wicko wiejska Konserwacja i  utrzymanie  Charbrowskiej Strugi 
od miejscowości  Charbrowo, Wrześcienko, 
Wrzeście, do Krakulic 

Konserwacja oraz utrzymanie  Strugi  
Białogardzkiej na wysokości m. Roszczyce 

Usuniecie osadu oraz naprawa przepustu w 
miejscowości  Sarbsk 

Usuniecie osadu oraz naprawa przepustu w 
miejscowości   Charbrowo 

Udrożnienie kanału melioracyjnego 

Naprawa przepustu wraz zastawą na połączeniu 
z kanałem łabędzkim. 

Naprawa przepustu pod ulicą Lipową w 
miejscowości Nowęcin 

Remont stacji pomp na kanale Nowęcińskim 

Naprawa syfonu/przepustu pod drogą. 

Naprawa zastawy na kanale łabędzkim przy 
przepuście pod ulicą Łebską 

Naprawa zastawy na kanale łabędzkim 

Naprawa zastawy na kanale 

Nowa Wieś Lęborska  wiejska Konserwacja i naprawa urządzeń 
melioracyjnych użytków rolnych w miejscowości 
Chocielewko 

Odtworzenie zbiorników wodnych na terenie 
Gminy Nowa Wieś Lęborska 

Prace konserwacyjne na Kanale Jeziornym, 
Rzece Węgorzej i Strudze Rybnickiej w 
miejscowości Lubowidz. 

Prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych 
w miejscowościach Pogorzelice i Leśnice. 

Udrożnienie koryta rzeki Kisewy w obrębie 
Nowej Wsi Lęborskiej 

Łeba gmina miejska Budowa 2 zbiorników retencyjnych 

Modernizacja przepompowni na Kanale 
Mielnickim i Nowęcińskim 

Odtworzenie kanałów retencyjnych 

Wykorzystanie kanałów melioracyjnych do 
lokalizacji fotowoltaiki 
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Powiat nowodworski 

Gmina Inwestycje 

NOWY DWÓR GDAŃSKI miejsko-wiejska  

STEGNA wiejska  

SZTUTOWO wiejska  

OSTASZEWO wiejska  
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Powiat malborski 

Gmina Inwestycje  

Malbork wiejska  

Nowy Staw  miejsko-wiejska  

Lichnowy wiejska  

Miłoradz  wiejska Budowa zbiorników retencyjnych 

Stare Pole wiejska  
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Powiat pucki 

Gmina Inwestycje  

KOSAKOWO wiejska Budowa kanalizacji deszczowej w ramach 
budowy ul. Wiśniowej, ul. Krause i ul. Do 
Morza w Pierwoszynie i Mechelinkach. 

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach 
budowy ul. Klifowej w Mechelinkach / 
Pierwoszynie 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Kulińskiego, Różewicza, Wiejskiej, 
Żeromskiego ETAP I 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Kulińskiego, Różewicza, Twardowskiego ETAP 
II 

Zbiornik retencyjny w miejscowości Suchy 
Dwór, gmina Kosakowo 

Kanalizacja deszczowa w ul. 
Kochanowskiego/Reja w kierunku ronda przy 
ulicy Chryzostoma Paska. 

Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. H 
Derdowskiego, a ul. S. Żeromskiego wraz z 
oświetleniem ulicznym, kanalizacją 
deszczową, i teletechniczną oraz zbiornikiem 
na wody opadowe i przebudową skrzyżowania 
z ul. Żeromskiego. 

Wylot brzegowy w ul. Nadmorskiej w 
Mechelinkach 

Budowa ulic Złote Piaski i Aloesowej w 
Kosakowie oraz Leszczynowej, Liściastej i 
Ogrodowej w Mostach wraz z oświetleniem 
ulicznym, kanalizacją deszczową, kanałem 
technologicznym, siecią wodociągową i 
kanalizacją sanitarną” 

Budowa drogi gminnej ul. Cedrowej w 
Mostach wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

Opracowanie i złożenie w imieniu Wójta 
Gminy wniosku wraz z załącznikami o wydanie 
decyzji ZRID dla budowy ulic w Gminie 
Kosakowo: ulica Agawy, Maciejkowa, Szarotki 
oraz obecnie działka nr 79/1 obręb 
Dębogórze, która w mpzp przeznaczona jest 
pod drogę wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID 
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Budowa nowego układu drogowego 
Kosakowo – Pierwoszyno – Mosty wraz z 
węzłem integracyjnym w Kosakowie 

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach 
budowy ul. Twardowskiego w Pogórzu 

PUCK miejska BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
WRAZ Z ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM W 
MIEJSCOWOŚCI ŻELISTRZEWO 

KROKOWA wiejska  

WŁADYSŁAWOWO miejsko-wiejska PRZEBUDOWA ROWU ZLEWNI WÓD 
OPADOWYCH ULICY PORTOWEJ WE 
WŁADYSŁAWOWIE 
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Powiat starogardzki 

Gmina Iwestycje 

Kaliska wiejska Budowa kanalizacji deszczowej w celu 
odwodnienia ul. Cichej w Kaliskach wraz z 
budową zbiornika infiltracyjnego. 

Budowa rurociągu i remontu rowu 
melioracyjnego na odcinku około 600 mb w 
Kaliskach  

Budowa ulicy Malinowej, Spacerowej, 
Ogrodowej, Jasnej i starowiejskiej wraz z siecią 
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do 
zbiornika retencyjnego w Kaliskach 

Lubichowo wiejska  

Czarna Woda miejska ,,Budowa urządzeń służących do poboru wód 
podziemnych dla otworu studziennego nr 4 
zlokalizowanego na terenie gminnego ujęcia 
wód podziemnych w miejscowości Czarna 
Woda" 

Skórcz  wiejska  

Skórcz miejska  

Starogard wiejska  

Starogard miejska  

Skarszewy  wiejsko-
miejska 

 

Smętowo Graniczne wiejska  

Osiek wiejska  

Osieczna wiejska  

Zblewo wiejska  

Bobowo wiejska  
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Powiat sztumski 

Gmina Inwestycje  

Sztum miejsko-wiejska  Odbudowa i konserwacja rowu 
melioracyjnego R-E (Struga Pietrzwałdzka) 
wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku 
ok. 2 km, zlokalizowanego w obrębie 
Pietrzwałd, gm. Sztum. 

Odbudowa i konserwacja rowu 
melioracyjnego R-B wraz z infrastrukturą 
techniczną na odcinku ok. 1,9 km, 
zlokalizowanego w obrębie Nowa Wieś i 
Sztumska Wieś, gm. Sztum 

Odbudowa i konserwacja rowu 
melioracyjnego R-C wraz z infrastrukturą 
techniczną na odcinku ok. 1,9 km, 
zlokalizowanego w obrębie Sztumska Wieś, 
gm. Sztum 

Odbudowa i konserwacja rowu 
melioracyjnego R-D wraz z infrastrukturą 
techniczną na odcinku ok. 1,9 km, 
zlokalizowanego w obrębie Sztumska Wieś i 
Barlewice, gm. Sztum 

Odbudowa i konserwacja rowu 
melioracyjnego R-A wraz z infrastrukturą 
techniczną na odcinku ok. 1,1 km, 
zlokalizowanego w obrębie Nowa Wieś, gm. 
Sztum 

Odbudowa i konserwacja rowu 
melioracyjnego R-E wraz z infrastrukturą 
techniczną na odcinku ok. 2,9 km, 
zlokalizowanego w obrębie Sztumska Wieś, 
gm. Sztum 

Stary Targ wiejska Budowa sieci wodociągowej Waplewo-Tulice 

Budowa sieci wodociągowej Szropy-Łoza-Lasy-
Czerwony Dwór 

Budowa sieci wodociągowej Stary Targ- Kalwa 

Mikołajki Pomorskie wiejska Udrożnienie „Rowu Wilczewskiego” 

Dzierzgoń miejsko-wiejska Odbudowa stawów wraz z otoczeniem na 
terenie zabytkowego parku dworskiego w 
Blunakach na działce ew. nr 28/6 obręb 
Blunaki 

Wzmocnienie retencyjności w obszarze jeziora 
Kuksy 
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Odbudowa stawu wraz z otaczającą zielenią 
przy osiedlu domków jednorodzinnych w 
Judytach 

Odbudowa systemu odprowadzania wód 
Strugi Dzierzgońskiej do rzeki Dzierzgoń 

Odbudowa systemu odprowadzania wód 
Potoku Bystry do rzeki Dzierzgoń 

Budowa stawu retencyjnego w Żuławce 
Sztumskiej 

Konserwacja gruntowna rowów 
melioracyjnych – obiekt poinwestycyjny – 
polder 5b Bągart 

Konserwacja gruntowna rowów 
melioracyjnych -obiekt poinwestycyjny - 
Nowiec 

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego 
Żuławka Sztumska 

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego, 
Żuławka Sztumska 
(przez wieś) 

Stary Dzierzgoń  wiejska  
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Powiat tczewski 

Gmina Inwestycje  

Tczew wiejska  

Subkowy wiejska  

Pelplin miejsko - wiejska  

Gniew miejsko - wiejska  

Morzeszczyn wiejska  
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Powiat wejherowski  

Gmina  Inwestycje  

Choczewo wiejska  

Reda  Miejska  Zmiana otwartego rowu Ł3-14 na koryto z 
elementów typu „L” na odcinku pomiędzy 
wylotem kanalizacji deszczowej przy ulicy 
Grunwaldzkiej 

Przebudowa ul. Rolniczej w Redzie wraz z 
rowem retencyjnym 

Zagospodarowanie wód opadowych w 
północno-zachodniej części miasta Redy 

Przebudowa rowów melioracyjnych w związku 
z przebudową układu drogowego 

Rewitalizacja i rozbudowa Miejskiego Parku 
Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem 
zabaw w Redzie w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią rzeki Redy 

Przebudowa rowu retencyjnego 4Ł-14 wraz z 
budową drogi technicznej z płyt IOMB 

Gniewino wiejska  

Linia wiejska Odmulenie stawu pełniącego funkcje zbiornika  
retencyjnego dla wód opadowych i 
roztopowych, znajdującego się w centrum wsi 
Lewino. 

Hakowanie rowów melioracyjnych  
znajdujących się między  użytkami rolnymi we 
wsi Miłoszewo. 

Odmulenie stawu pełniącego funkcje zbiornika  
retencyjnego dla wód opadowych i 
roztopowych, znajdującego się w centrum wsi 
Niepoczołowice. 

Odmulenie stawu pełniącego funkcje zbiornika  
retencyjnego dla wód opadowych i 
roztopowych, znajdującego się w centrum wsi 
Osiek. 

Luzino wiejska  

Łęczyce wiejska  

Szemud wiejska  

Wejherowo wiejska Budowa ulic Starowiejskiej i Równej w m. 
Gowino wraz z odwodnieniem 

 


