
Zadanie

wodociąg 2924

kanalizacja grawitacyjna 6504,65 2016-2018

kanalizacja tłoczna
880,1

wodociąg 1280

kanalizacja grawitacyjna 2015 2017-2018

kanalizacja tłoczna 185

wodociąg 3190

kanalizacja grawitacyjna 3040 2017-2018

kanalizacja tłoczna 250

wodociąg 2440

kanalizacja grawitacyjna 2390 2018-2019

kanalizacja tłoczna 70

wodociąg 4545

kanalizacja grawitacyjna 5195 2018-2020

kanalizacja tłoczna 330

wodociąg 5500

kanalizacja grawitacyjna 5500 2018-2020

kanalizacja tłoczna 280

wodociąg 1250

kanalizacja grawitacyjna 1900 2019-2020

kanalizacja tłoczna 100

wodociąg 1780

kanalizacja grawitacyjna 2430 2019-2020

kanalizacja tłoczna 90

wodociąg 1100

kanalizacja grawitacyjna 1950 2018-2019

kanalizacja tłoczna 360

wodociąg 1000

kanalizacja grawitacyjna 1300 2017-2018

kanalizacja tłoczna 170

wodociąg 2230

kanalizacja grawitacyjna 2920 2017-2018

kanalizacja tłoczna 390

wodociąg 2600

kanalizacja grawitacyjna 2250 2020-2021

kanalizacja tłoczna 170

wodociąg 2900

kanalizacja grawitacyjna 2050 2020-2021

kanalizacja tłoczna 400

wodociąg 1240

kanalizacja grawitacyjna 1240 2020-2021

kanalizacja tłoczna 250

wodociąg 2100

kanalizacja grawitacyjna 2050 2020-2021

kanalizacja tłoczna 60

wodociąg 650

kanalizacja grawitacyjna 600 2020-2021

kanalizacja tłoczna 130

Zadanie 17

Kanalizacja dla płn. Strony w rejonie ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. Od posesji nr 236 w kier. Ul. Zegrzyńskiej)

Zadanie 18

Kanalizacja dla płn strony ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. Od ul. Chotomowskiej do Dębowej wraz z ul. Dębową, 

Konwaliową i Wrzosową)

Zadanie 19

Stacja Uzdatniania Wody w m. Chotomów

SUW 2017-2019

Zakładany czas 

realizacji

kanalizacja grawitacyjno - tłoczna 699 2016

Rodzaj inwestycji Długość sieci [mb]

pn. „Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I”  finansowany przy udziale Funduszu Spójności                                                                                                                                                                                                              
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 

w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”                                                                                                                                                                                    

obejmujący budowę ok. 52 km sieci kanalizacyjnej i ok. 36,7 km sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniana wody w Chotomowie

                                                                                                             JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
                                                                                                               GMINA JABŁONNA

kanalizacja grawitacyjno - tłoczna 3820 2018-2019

Zadanie 9
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P10” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Okólna, Żwirki i Wigury, Polna, M. Konopnickiej w m. Chotomów

Zadanie 1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, 

Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiaździsta, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesoła w m. Chotomów oraz sieci 

wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna,  Szczęśliwa

Zadanie 2
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w m. Chotomów

Zadanie 3
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w m. Chotomów

Zadanie 4
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P4” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Bagienna, Podleśna, Obrońców Modlina, Mała w m. Chotomów

Zadanie 5
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P6” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Strażacka, Przechodnia, Piękna, Piusa XI,  Żeligowskiego, Górzysta, Słoneczna, Obrońców Modlina, Jaśminowa

Zadanie 6
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P7” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Piękna, Krótka, Leśna, Jesionowa, Sosnowa, Klonowa w m. Chotomów oraz w ul. Kolejowej, Przyrodniczej w m. 

Dąbrowa Chotomowska

Zadanie 7
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P8” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Piusa XI, Boczna, św. Tomasza z Akwinu, Porannej Rosy w m. Chotomów

Zadanie 8
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P9” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Piusa XI, Żwirki i Wigury, Niecała, Ogrodowa, Okólna w m. Chotomów

Zadanie 16
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-5” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Wspólna, Wawzynowa  w m. Dąbrowa Chotomowska

Zadanie 15
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-3” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Wierzbowa, Lipowa, Modrzewiowa, Wspólna  w m. Dąbrowa Chotomowska

Zadanie 10
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w m. Chotomów

Zadanie 11
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P12” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Łąkowa, Polna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego w m. Chotomów

Zadanie 12
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P16” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym 

wrejonie ulic: Kolejowa, Wypoczynkowa,  Złota, Dębowa, Wspólna, Rajska, Cisowa, Dębowa w m. Chotomów

Zadanie 13
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Poziomkowa, Lipowa, Przyrodnicza, Kolejowa w m. Dąbrowa Chotomowska

Zadanie 14
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w 

rejonie ulic: Magnolii, bocznych w m. Dąbrowa Chotomowska


