
Stopień realizacji poszczególnych kontraktów 
 
 

Kontrakt Nr 03 
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach 
 
 
Kontrakt Nr 03/I 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk  
 
 Kontrakt nr  03/I/cz ęść 1 
„Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie Słupsk” 
 
Wykonawca zakończył roboty w m. Bruskowo Małe, Wierzbięcin. oraz przy 
budowie układu pompowego z Bruskowa Wielkiego do granic miasta Słupska. 
Trwają prace związane z wyposażeniem  i zagospodarowaniem terenu 
przepompowni ścieków. Wykonawca po ich zakończeniu przystąpi do 
przełączenia instalacji wewnętrznej budynków mieszkalnych w 
miejscowościach Bruskowo Małe i Wierzbięcin oraz do wykonanych przyłączy 
na terenie posesji. 
 
 Stopień zaawansowania  kontraktu - ca 71%. 
 
 
Kontrakt nr  03/I/cz ęść 2 
„Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie Słupsk” 
 
Wykonawca zakończył roboty związane z budową sieci  w m Krępa, Płaszewko, 
Kusowo-Głobino (układ tłoczny), Swochowo, Siemanice. Trwają prace przy 
budowie kanalizacji grawitacyjnej w m. Kusowo.  Trwają prace związane z 
wyposażeniem  i zagospodarowaniem terenu przepompowni ścieków. 
Wykonawca po ich zakończeniu przystąpi do przełączenia instalacji 
wewnętrznej budynków mieszkalnych w miejscowościach Płaszewko, Kusowo i 
Swochowo oraz do wykonanych przyłączy na terenie posesji. 
 
 Stopień zaawansowania  kontraktu - ca 65%. 
 



 
 
 

 
 
Kontrakt nr  03/I/cz ęść 3 
„Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie Słupsk”  
 
Trwają prace projektowe związane z budową kanalizacji z miejscowościach 
Rogawica, Grąsino, Jezierzyce SHR, Jezierzyce Osiedle i Bukówka do 
przewodu tłocznego Swochowo-Siemanice. Realizowane są roboty na terenie 
SSSE w Redzikowie.  
 
 Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 15,0%. 

 
Kontrakt nr  03/I/cz ęść 4 zadanie 1 
 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”  
 
Trwają prace projektowe.  
 
 Stopień zaawansowania kontraktu - ca 1,0%. 
 
 Kontrakt nr  03/I/cz ęść 4 zadanie 2  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk” 
 
Trwają prace projektowe.  
 
 Stopień zaawansowania  kontraktu - ca 1,9%. 
 
 
 
 

Kontrakt Nr 03/II 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica  
 
Kontrakt nr 03/II/cz ęść 1/2007 
 



Wykonawca zakończył roboty budowlane w październiku 2009 roku. 
Wykonawca opracował i przekazał dokumentację powykonawczą. Obecnie trwa 
jej weryfikacja. Rozpoczęły się prace rozruchu technologicznego. Na początku 
2010 roku planowane jest szkolenie na wykonanych obiektach oraz szkolenie 
stanowiskowe. 
 
 Stopień zaawansowania kontraktu - ca 97%. 

 
Kontrakt nr 03/II/cz ęść 2/2009  
 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica”  
 
Trwają prace projektowe. 
 
Stopień zaawansowania kontraktu - ca 2%. 

 

W wykonanych i oddanych do użytku sieciach Spółka „Wodociągi Słupsk” 
rozpoczęła działalność jako operator. 


