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nie 

Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno – tłocznej) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą – w. Wysoczka

Kolektor kanalizacji 
sanitarnej; – tłoczny fi 63 
Pe dł. 466 m, fi 90 Pe dł. 
1325 m  – grawitacyjny fi 
200 PVC dł. 1997 m,  
- przyłącza szt. 45 o  
łącznej dł 1281m, 
- pompownie szt. 3.

- Przyłączenie 45 - ciu 
gospodarstw domowych do  
sieci kanalizacji sanitarnej 
- Likwidacja nielegalnych 
odprowadzeń ścieków do 
rowów melioracyjnych 

- Uzyskanie 
właściwego poziomu 
oczyszczenia 
biologicznego ścieków 
sanitarnych, 
- Obniżenie kosztów 
eksploatacji  
oczyszczalni ścieków, 
- Poprawa stanu śro -
dowiska naturalnego  

Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – ul. Ogrodowa m. Wysoka -  Sieć kanalizacji 
sanitarnej fi 200 PVC dł. 
180,5 m,  
- Sieć kanalizacji 
deszczowej fi 315 PVC dł. 
109,00 m, 
- Wpusty deszczowe  
uliczne szt. 8, 
- Przyłącza kanalizacji 
sanitarnej szt. 7  


- Przyłączenie 7 
gospodarstw domowych do 
sieci kanalizacji sanitarnej 
miejskiej, 
- Likwidacja nielegalnych 
odprowadzeń ścieków do 
rowów melioracyjnych, 
- Uregulowanie gospodarki 
wodami deszczowymi na 
powierzchni 0,2385 ha  
- Uzyskanie właściwego 
poziomu bezpieczeństwa 
na drodze, 
 

- Uzyskanie 
właściwego poziomu 
oczyszczenia 
biologicznego ścieków 
sanitarnych, 
- Obniżenie kosztów 
eksploatacji  
oczyszczalni ścieków, 
- Poprawa stanu śro -
dowiska naturalnego, 
- Podniesienie 
standardu życia 
mieszkańców 

 



Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – rej. ul. Kościelna m. Wysoka -  Sieć kanalizacji 
sanitarnej fi 200 PVC dł. 
539 m, 
- Sieć kanalizacji 
deszczowej fi 200 PVC dł. 
196 m oraz z rur betono-
wych fi 200 dł. 246 m 
- Wpusty deszczowe  
uliczne szt. 14, 
- Przyłącza kanalizacji 
sanitarnej szt. 41 
 
 

- Przyłączenie 41? 
gospodarstw domowych do 
sieci kanalizacji sanitarnej 
miejskiej, 
- Likwidacja nielegalnych 
odprowadzeń ścieków do 
rowów melioracyjnych i 
kanalizacji deszczowej, 
- Uregulowanie gospodarki 
wodami deszczowymi na 
powierzchni 0,2925 ha 

- Uzyskanie 
właściwego poziomu 
oczyszczenia 
biologicznego ścieków 
sanitarnych, 
- Obniżenie kosztów 
eksploatacji  
oczyszczalni ścieków, 
- Poprawa stanu śro -
dowiska naturalnego, 
- Podniesienie 
standardu życia 
mieszkańców 

Budowa sieci wodociągowej – w. Rudna a  Kostrzynek a Mościska - Sieć wodociągowa Ø 90 
PVC dł. 1062 m, Ø  110 
PVC dł. 8761 m oraz Ø 
160 PVC dł. 2187 m, 
- Przyłącza wodociągowe   
szt. 18 
- Hydranty szt. 13 
- Hydrofornia strefowa 
- Zbiornik retencyjny 
wody szt. 1 

- Przyłączenie 18? 
gospodarstw domowych do 
sieci wodociągów 
wiejskich, 
- Utworzenie pierścienia 
awaryjnego zasilania w 
wodę wsi ościennych, 
- Likwidacja ujęcia wody 
nie spełniającej 
standardów czystości, 
dostarczenie wody w I kl. 
czystości do wsi 
przyłączanych, 
- Uzupełnienie sieci 
hydrantów, 
- Dostarczenie wody pod 
odpowiednim ciśnieniem, 
- Zabezpieczenie wody 
pożarowej  
- Uzyskanie gotowości do 
zasilania w sytuacjach 
awaryjnych 
- Uzyskanie właściwego 
poziomu zabezpieczenia p-
poż 
 

- Poprawa stanu 
zdrowia mieszkańców, 
- Podniesienie 
standardu życia 
mieszkańców,  
  

 



Budowa sieci wodociągowej – m. Wysoka a w. Bądecz   - Sieć wodociągowa Ø 160  
PVC dł. 1679,0 m oraz Ø 
110 PVC dł. 1596,0 m 
- Hydrant szt. 1 
- Zbiornik retencyjny 
wody szt. 3 

- Wyłączenie z 
eksploatacji przestarzałej 
technologicznie, wadliwej 
hydroforni, 
 - Utworzenie pierścienia 
awaryjnego zasilania w 
wodę wsi ościennych, 
- Zlikwidowanie 
zagrożenia sytuacjami 
awaryjnymi, 
- Zapewnienie 
bezawaryjnego zasilenia w 
wodę wsi Bądecz 
- Uzyskanie pełnego 
przygotowania do zasilania 
w sytuacjach awaryjnych 
północno – wschodniej 
części gminy, 
- Uzyskanie właściwego 
poziomu zabezpieczenia p-
poż 

- Poprawa stanu 
zdrowia mieszkańców, 
- Podniesienie 
standardu życia 
mieszkańców,  
 

 



Budowa nawierzchni drogowej bitumicznej z chodnikiem jednostronnym – ul. Ogrodowa 
m. Wysoka 

- Droga utwardzona 
bitumiczna o pow. 2608,83 
m2 (dł. 522 m), 
- Chodniki brukowcowe o 
pow. 851,88 m2 (dł. 568 
m), 
 
 

- Wyposażenie 
infrastrukturalne 
nowoprojektowanych 
terenów mieszkaniowych, 
- Utworzenie 
bezkolizyjnego 
(obwiedniowego wzgl. 
centrum miasta) dojścia z 
osiedli domów 
wielorodzinnych  do 
Samorządowej Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum 
i Przedszkola   
- Uzyskanie właściwego 
poziomu bezpieczeństwa 
drogowego w tym 
pieszych nieletnich,  
- Usprawnienie systemu 
komunikacji, 
Skrócenie czasu dojścia i 
dojazdu do szkół, 

- Podniesienie 
standardu życia 
mieszkańców, 
- Zmniejszenie ilości 
wypadków 
drogowych, 
 

Budowa nawierzchni drogowej bitumicznej lub brukowcowej z chodnikiem dwustronnym 
 – ul. Boh. 17 – Go Października m. Wysoka 

- Droga utwardzona 
bitumiczna o pow. 2147,2 
m2 (dł. 395 m), 
- Chodnik brukowcowy o 
pow. 1309,8 m2 (dł.  
 

- Uzupełnienie sieci dróg 
utwardzonych, 
- Uzyskanie właściwego 
poziomu bezpieczeństwa 
drogowego,  
- Usprawnienie systemu 
komunikacji, 

- Podniesienie 
standardu życia 
mieszkańców, 
- Zmniejszenie ilości 
wypadków 
drogowych, 
 

Remont nawierzchni drogowych bitumicznych – osiedle domów jednorodzinnych m. 
Wysoka 

- Droga utwardzona o pow. 
6190,0 m2 (dł. 1125,45 m) 
 

- Uzupełnienie sieci dróg 
utwardzonych, 
- Uzyskanie właściwego 
poziomu bezpieczeństwa 
drogowego,  
- Usprawnienie systemu 
komunikacji, 

- Podniesienie 
standardu życia 
mieszkańców, 
- Zmniejszenie ilości 
wypadków 
drogowych, 
 

 



Budowa hali widowiskowo sportowej – ul. Szkolna m. Wysoka - Nowoczesny obiekt 
widowiskowo – sportowy 
o wysokim standardzie, 
- Zaplecze terenowe; 
boiska, urządzenia LA, 
trakty rekreacyjne, 
infrastruktura, 
 

- Umożliwienie 
prowadzenia kultury 
masowej, 
- Utworzenie zaplecza 
lokalowego dla 
wychowania fizycznego w 
Gimnazjum, 

- Podniesienie 
kondycji fizyczno – 
zdrowotnej 
mieszkańców, 
- Podniesienie 
standardu życia 
mieszkańców, 
- Podniesienie 
poziomu kultury, 
- Podniesienie 
poziomu 
bezpieczeństwa 
publicznego, 
- Resocjalizacja 
młodzieży, 

Remont kapitalny pomieszczeń biblioteki szkolnej wraz z wyposażeniem kompleksowym 
biblioteki, czytelni, pomieszczeń świetlicowych i socjalnych - SSP m. Wysoka 

Segment biblioteczny - Podniesienie poziomu 
nauczania w Szkole 
Podstawowej poprzez 
poprawienie warunków 
pracy dydaktycznej, 
wzbogacenie wachlarza 
pomocy naukowych, 
- Obniżenie średniej 
zachorowań personelu i 
uczniów (wymiana okien, 
modernizacja ogrzewania), 

- Podniesienie 
standardu życia 
mieszkańców, 
- Podniesienie 
poziomu kultury 
najmłodszych, 
- Resocjalizacja dzieci 
trudnych, 

 



Modernizacja budynku administracyjno – usługowego „Wysoczanka” na cele 
infrastruktury społecznej – Pl. Powstańców Wlkp. m. Wysoka 

Budynek administracyjno 
– usługowy: 
a) administracja; 
* urząd miasta i gminy, 
* opieka społeczna, 
* urząd stanu cywilnego, 
*rada miasta i gminy, 
b) kultura; 
* bufet ogólny, 
* sauna, 
* gabinet odnowy 
biologicznej, 
* sala edukacyjno – 
widowiskowa, 
* biblioteka miejska, 
* kawiarenka internetowa, 
* siedziby stowarzyszeń i 
związków 
  

- Umożliwienie 
rewitalizacji wyglądu 
rynku poprzez 
modernizację budynku 
dysharmonijnego w 
stosunku do historycznej  
zabudowy istniejącej, 
- Poprawa kontaktu na linii 
samorząd, opieka społ. – 
obywatel, poprzez 
przeniesienie administracji 
do centrum miasta, 
- Wzbogacenie oferty 
kulturalno – 
wypoczynkowej miasta,  
- Umożliwienie 
wypełniania 
podstawowych funkcji 
życiowych i obywatelskich 
osobom 
niepełnosprawnym, 
poprzez dostosowanie 
budynku służącego celom 
infrastruktury społecznej 
do potrzeb ogółu 
społeczeństwa. 
 
  

- Podniesienie 
kondycji fizyczno – 
zdrowotnej 
mieszkańców, 
- Podniesienie 
standardu życia 
mieszkańców, 
- Podniesienie 
poziomu kultury, 
- Podniesienie 
poziomu 
bezpieczeństwa 
publicznego, 
- Resocjalizacja 
młodzieży, 

 

 


