
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. 
Wykonał również prace związane z wyposażeniem zagospodarowania terenu 
przepompowni ścieków oraz przełączenia instalacji wewnętrznej budynków 
mieszkalnych w miejscowości Bruskowo Małe i Wierzbięcin do wykonanych 
przyłączy na terenie posesji. Z powodu problemów z wykonaniem zasilenia 
energetycznego do przepompowni ścieków w Bierkowie wystąpiło opóźnienie 
w realizacji tego Kontraktu. Roboty zostaną zakończone w terminie 6 tygodni 
od momentu wykonania przedmiotowego zasilenia energetycznego do 
przepompowni ścieków w Bierkowie, co planowane jest na czerwiec br. W 
wyniku realizacji Kontraktu wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
o długości ok. 3,3 km oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości  
ok. 7 km i 5 szt. przepompowni sieciowych. 
 
 Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 91%. 
 
  
Kontrakt nr  03/I/cz ęść 2 – „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie 
Słupsk”  
 
Wykonawca zakończył roboty związane z budową sieci i przełączeniem 
instalacji wewnętrznej budynków mieszkalnych w miejscowościach Krępa, 
Płaszewko, Kusowo, Swochowo - zgodnie z umownym terminem. Dnia 
12.03.2010r. Inżynier Kontraktu wystawił dla Wykonawcy i Zamawiającego 
Świadectwo Przejęcia robót. Obecnie trwa próbna eksploatacja oraz 
optymalizacja układów zapobiegających powstawaniu odorów w kanalizacji. W 
wyniku realizacji Kontraktu wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 



o długości ok. 2,2 km oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 8 
km i 5 szt. przepompowni sieciowych. 
 
 Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 99% . 
 
  
 
Kontrakt nr  03/I/cz ęść 3 – „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie 
Słupsk” 
 
Wykonawca dnia 23.02.2010r. wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę 
kanalizacji tłocznej w miejscowościach: Rogawica, Grąsino, Jezierzyce SHR, 
Jezierzyce Osiedle i Bukówka do przewodu tłocznego Swochowo-Siemanice. 
Realizowane są  roboty na terenie SSSE w Redzikowie i na odcinku Redzikowo-
Słupsk (układ pompowy). Wykonawca nie dostał zgody od Agencji 
Nieruchomości Rolnych na wejście na teren działki nr 54/17 obręb Wieszyno 
SSSE, co może uniemożliwi ć wykonanie całości zadania kontraktowego w 
terminie umownym.  Ostateczny czas zakończenia kontraktu zostanie ustalony 
po uzyskaniu zgody od właściciela na czasowe zajęcie terenu lub zakończenia 
procedury wywłaszczenia. W wyniku realizacji Kontraktu wykonano: sieć 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 5,4 km oraz sieć kanalizacji 
sanitarnej tłocznej o długości ok. 3 km. 
 
 Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 24,4% . 
 
 
Kontrakt nr  03/I/cz ęść 4 zadanie 1 i zadanie 2 – „Budowa  sieci  kanalizacji  
sanitarnej w Gminie Słupsk” 

 
28 października 2009 r. podpisano umowy na realizację części czwartej 
kontraktu z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, tj. Przedsiębiorstwem 
Robót Inżynieryjno-Drogowych „Krężel” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 
Kobylnica oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach, ul. 
Kolejowa 5, 76-200 Słupsk. Część czwartą podzielono na dwa zadania. Zadanie 
pierwsze obejmuje wykonanie kanalizacji z miejscowości Kukowo, Wiklino, 
Wrzeście, Lubuczewo do Siemianic, natomiast zadanie drugie zakłada 
wybudowanie kanalizacji z miejscowości Warblewo. 



Planowana data zakończenia Kontraktu dla obu zadań to 22.11.2010 r. 
Obecnie trwają prace projektowe, opracowane zostały koncepcje rozwiązań 
lokalizacyjnych kanalizacji sanitarnej, niebawem powinny zostać opracowane 
pierwsze projekty budowlane. 
 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu – Zadanie 1 - ca 1,6%. 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu – Zadanie 2 - ca 2,5%. 
 
 
Kontrakt Nr 03/II -  „Budowa kanalizacji sanitarnej  w Gminie Kobylnica”  
 
Kontrakt nr 03/II/cz ęść 1/2007 – „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w 
Gminie Kobylnica” 
 
Wykonawca zakończył roboty budowlane w październiku. Wykonawca 
opracował i przekazał dokumentację powykonawczą, która po weryfikacji 
została zwrócona do poprawy. Trwają prace rozruchu technologicznego. Odbyło 
się planowane szkolenie na wykonanych obiektach oraz szkolenia 
stanowiskowe. Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie gminy Kobylnica w 
miejscowościach: Kruszyna, Kwakowo, Lubuń, Komiłowo, Żelki, Żelkówko, 
Zajączkowo, Łosino, Sierakowo Słupskie, Kończewo. Stworzony został 
wspólnie z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi w miejscowościach 
Kobylnica, Bolesławice, Łosino, Widzino jeden spójny system kanalizacyjny, 
którym ścieki odprowadzane są poprzez sieć kanalizacyjną miasta Słupska do 
nowoczesnej, wysokosprawnej oczyszczalni ścieków w Słupsku. Zapewnia to 
właściwy, zgodny z prawem UE stopień oczyszczenia ścieków, w sposób 
najbardziej efektywny.  
 
W ramach kontraktu wykonano: 

• sieci kanalizacji grawitacyjnej - 22,2 km 
• sieci kanalizacji tłocznej - 19,9 km 
• przepompownie sieciowe - 14 szt. 
• przepompownie przydomowe - 7 szt. 

 
23 kwietnia br. w Łosinie w Gminie Kobylnica odbyło się uroczyste 
zakończenie tego Kontraktu. Wśród licznych gości znalazła się m.in. Grażyna 
Hadjiraftis – Radca Ministra, Departament Instrumentów Finansowych 



Ministerstwa Środowiska oraz Anna Nowińska - Specjalista w Wydziale ds. 
Monitoringu Realizacji Projektów Funduszu Spójności Ministerstwa 
Środowiska – koordynator słupskiego projektu. 
 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu -  ca 99%. 
 
 

 
23 kwietnia br. – uroczystość w Łosinie. Od prawej: Grażyna Hadjiraftis – Radca Ministra 
Środowiska, Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu „Wodociągów Słupsk” Sp. z o.o., Leszek 
Kuliński – Wójt Gminy Kobylnica, Andrzej Mielczarek – kierownik Jednostki Realizującej 
Projekt „Wodociągów Słupsk 
 
 
Kontrakt nr 03/II/cz ęść 2/2009 – „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w 
Gminie Kobylnica” 
 
17 sierpnia 2009 r. podpisano umowę na realizację części drugiej kontraktu 
z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, tj. Przedsiębiorstwem Instalacji 
Przemysłowych i Sanitarnych „CeSTA” ul. Portowa 21, 76-200 Słupsk. 
Planowana data zakończenia Kontraktu to 13.09.2010 r. 
Trwają prace projektowe. Wykonawca przygotował Projekt Budowlany dla 
Lulemina i Kuleszewa. Planowane jest wystąpienie o pozwolenie na budowę w 
pierwszej połowie  kwietnia b.r. Trwają prace projektowe (koncepcyjne) na 
odcinku Sycewice-Słupsk. Z uwagi na brak zgody GDDKiA na lokalizację w 



pasach drogowych, Wykonawca wystąpił z roszczeniem terminowym. Powstają 
opracowania zamienne trasy kanalizacyjnej. Odbyły się wstępne negocjacje z 
GDDKiA oddział w Szczecinie i Gdańsku w sprawie lokalizacji kanalizacji 
wzdłuż przyszłej drogi  nr 6. Wykonawca złożył koncepcję kanalizacji 
grawitacyjnej w m. Sycewice - trwa weryfikacja. 
 
 Stopień zaawansowania kontraktu - ca 3,7% . 
 


