
 
 

 

2021 
 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, 

że w roku 2021 zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne, które 

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 

 

1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 30,07 kWp dla budynku 

Biura Spółki ul. H. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim - dofinansowanie w 

wysokości 80 879,00 zł  

2. Zakup samochodu ciężarowego - wywrotki tylno-zasypowej o masie całkowitej min 34 

tony, dla oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 

467 500,00 zł 

 

2020 
 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, 

że w roku 2020 zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne, które 

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 

 

1. Budowa kanału sanitarnego o średnicy DN200-160 w ulicy Las Rzeczki od nr 20 do 22e 

w Ostrowcu Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 314 021,67 zł 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków 

w ulicy bocznej od Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 

303 179,73 zł 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zygmuntówka - boczna w Ostrowcu 

Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 81 973,30 zł 

4. Budowa kanału sanitarnego o średnicy DN 200 w ulicy Dereniowej (na odcinku S14 do 

S26) w Ostrowcu Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 136 800,00 zł 

5. Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wysokiej (na odcinku od numeru 74 do numeru 80) 

w Ostrowcu Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 66 500,00 zł 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolonia Robotnicza (na odcinku od nr 42A do nr 

42B) w Ostrowcu Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 23 275,00 zł 

7. Budowa dwutorowej linii zasilającej SN 15 kV dla ujęcia wody Kąty Denkowskie - 

dofinansowanie w wysokości 836 000,00 zł 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wałowej w Ostrowcu Świętokrzyskim -

dofinansowanie w wysokości 23 760,02 zł 

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od Niskiej (dz. Nr 2, 1/27) w Ostrowcu 

Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości  49 875, 00 zł  

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - 

dofinansowanie w wysokości 121 138,21 zł 



11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Mostowej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 32 731,30 zł. 

12. Modernizacja kotłowni gazowej oczyszczalni ścieków MWiK  w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, ul. Mostowa 72 – podpisano umowę o dofinansowaniu inwestycji w kwocie 

568 181,63 zł 

13. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Akacjowej, Morelowej, Migdałowej 

i Miętowej na osiedlu Gutwin - Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim- dofinansowanie 

w wysokości 916 785,91 zł 

 

2019 
 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, 

że w roku 2019 zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne, które 

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w ulicach Sadowej 

i Porzeczkowej w Ostrowcu Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 171 000,00 zł 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Iłżeckiej i w rejonie ulicy Miodowej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 89 101,69 zł 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200-160 w ulicach Wspólna - Wybickiego 

w Ostrowcu Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 104 169,97 zł 

4. Budowa kanału sanitarnego w ulicy Kasztanowej w Ostrowcu Świętokrzyskim - 

dofinansowanie w wysokości 420 000,00 zł 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w ulicy bocznej od Siennieńskiej 

(dz. ew. 18.1-50/1) w Ostrowcu Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 

189 050,00 zł 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowe Piaski i Platanowa w Ostrowcu 

Świętokrzyskim - dofinansowanie w wysokości 376 810,69 zł  

7. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem 

tłocznym, zjazdem i instalacją wewnętrzną elektryczną w ul. Miodowej i w ulicach bocznych 

od ul. Miodowej na osiedlu Gutwin - Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim - dofinansowanie 

w wysokości 1 193 846,12 zł 

 

 

 


