
Tytuł projektu:  

Budowa magistrali wodociągowej ze Stacji Wodociągowej Mała Nieszawka do Szosy 

Okrężnej w Toruniu 
 

Program Operacyjny: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 

Oś priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska” 

Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej” 

 

Dane finansowe: 
Całkowita wartość projektu: 11 375 867,50 zł 

Koszty kwalifikowane: 8 227 003,47 zł 

Dofinansowanie: 2 000 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Realizator:  
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o 

 

Data podpisania umowy: 
Umowa nr WP-II-W.433.2.53.2013 została podpisana w dniu 12 lutego 2014 r.  

 

Termin realizacji: 
od 01.10.2013 r. do 30.04.2015 r. 

 

Opis projektu: 
Roboty budowlane zostały zakończone w terminie umownym, w dniu 20.03.2015 r. 

podpisany został protokół odbioru końcowego inwestycji. W dniach od 02.04. do 07.04.2015 

r. pozyskane zostały z właściwych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego Zaświadczenia 

potwierdzające możliwość użytkowania obiektu.  

Projekt obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową 

magistrali wodociągowej DN600 z rur PEHD na odcinku od stacji wodociągowej Mała 

Nieszawka do ul. Szosa Okrężna w Toruniu o długości ca 4,8 km, w tym ułożenie pod dnem 

rzeki Wisły dwóch równoległych przewodów 2xDN500 o łącznej długości ca 1.4 km.  

 

Realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie zakładanych celów tj.: 

 wykorzystanie zwiększonych możliwości produkcyjnych stacji uzdatniania wody 

Mała Nieszawka; 

 zmianę funkcji przewodu z magistralnego na przewód wodociągowy rozdzielczy 

istniejącego odcinka magistrali DN500 zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej 

273, przesyłającej wodę ze stacji wodociągowej Mała Nieszawka; 

 zasilenie sieci wodociągowej miasta Torunia prawobrzeżnego od strony zachodniej, i 

zmniejszenie ciśnień roboczych na ujęciu oraz strat wody w sieci wodociągowej, a 

tym samym zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia 

awarii na całej sieci. 

 

 



 

Lokalizację magistrali obrazuje poniższa mapka: 

 

 

 Metryczka projektu  

Okres programowania 2007-2013  

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2007-2013  

Typ projektu: Projekt konkursowy  

Tematyka projektu: Infrastruktura wodno-ściekowa 

Realizator: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 

http://www.torun.pl/pl/budowa-magistrali-wodociagowej-mala-nieszawka-szosa-okrezna

