
I. SIEĆ WODOCIĄGOWA – w dniu 21.06.2013 r. została podpisana umowa z firmą 
WOD – BUD Jarosław Karpi ński  z siedzibą w Kołakowie, Gm. Dąbrówka na 
budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Borowa Góra, Dosin  i Stasi Las. 
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego 
przeprowadzonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Wartość oferty wyniosła  1.010.935,77 PLN brutto. 
Wartość kosztorysowa zadania - 2 612 614,54 PLN  brutto. 
 
W ramach zadania wybudowana zostanie: 
-   sieć wodociągowa  w ul. Lipowej od dz. nr ew. 94/16 do dz. nr ew. 52/1 w Dosinie,   
    ulicy bocznej nr ew. 59 do wys. dz. 60/13,  
     w ul. Nasielskiej –  od ul. Warszawskiej z uwzględnieniem dz. nr ew. 189/3, 190/2,   
    191/4, 191/7, 191/8  do wys. dz.72/13 w Borowej Górze, 
    ul. Poprzecznej – całej, 
rur PE  o średnicach od 90 do 160 mm. 
Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 2728 mb.  

Na trasie projektowanego przewodu wodociągowego przewidziano 
przełączenie wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych oraz budowę nowych 
zakończonych studniami wodomierzowymi. 

Ilość przyłączy wodociągowych  do wykonania wynosi 98 sztuk, w tym 
zakończonych studniami wodomierzowymi – 26 sztuk. Łączna długość przyłączy 
wodociągowych wynosi 1723 mb. 
 
-  sieć wodociągowa w ul. Kameralnej  w Borowej Górze z rur ciśnieniowych PCV o 
średnicy  110 mm o długości 271,5 mb.  Na prośbę mieszkańców niniejsze 
zamówienie nie przewiduje budowy przyłączy wodociągowych. 
 
-  sieć wodociągowa w ul. Długiej, w miejscowości Borowa Góra i Stasi Las z rur PE  
o średnicy 160 mm o  długości 981 mb, od ul. Warszawskiej do ul. Nasielskiej.   
Zadanie to obejmuje także przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych oraz 
przewodów wodociągowych do nowobudowanego przewodu wodociągowego a także  
budowę brakujących odrzutów w drogi boczne i nowych przyłączy w liniach 
rozgraniczających ulicy.  
 
Koszty przepięć przyłączy wodociągowych oraz budowę nowych przyłączy w liniach 
rozgraniczających ulic poniesie Gmina. Natomiast koszty budowy nowych przyłączy 
w granicach posesji pozostają po stronie mieszkańców. 
 
 
II. KANALIZACJA SANITARNA – w dniu 05.07.2013 r. zgodnie z art. 39 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych odbył się przetarg nieograniczony, którego celem było 
wyłonienie wykonawcy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze i 
Stasim Lesie. Najtańszą ofertę złożyła firma DEXTROL z siedzibą w  Łodzi.                                 
Wartość oferty wyniosła 4.852.037,88 PLN brutto .  
Wartość kosztorysowa zamówienia -  11 146 689,01 PLN brutto. 
Oferty są jeszcze w trakcie oceny. 

Przedmiot zamówienia  obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno tłocznym, przepompownię ścieków, przyłącza kanalizacyjne w liniach 
rozgraniczających ulic oraz na terenach posesji w miejscowościach Borowa Góra i 
Stasi Las. 



Budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową  została 
podzielona na etapy.  

Odrębnie, na zlecenie mieszkańców, opracowana została dokumentacja 
projektowa na sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej  w Borowej Górze na odcinku 
od działki o nr ew. 152/1 wzdłuż ulicy Długiej do ulicy bocznej nr dz. ew. 204/7, 
205/12 - do wys. działki o nr ew. 205/16 - długość kanału wynosi 259 mb. Ilość 
przyłączy przewidziana w dokumentacji – 13 szt. o łącznej długości w liniach 
rozgraniczających ulicy 38,5 mb.  
 
ETAP I   

Zakres etapu pierwszego obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
systemie grawitacyjno – tłocznym. Łączna długość kanałów grawitacyjnych wynosi  
5688,00 mb. Na długości 654 mb kanał będzie wykonywany przewiertem 
sterowanym.  

Długość kanału tłocznego wynosi 2 x  879,00 mb.  
Na działce o nr ew. 114  znajdującej się przy skrzyżowaniu ulic Nasielskiej i ul. 

Długiej w Borowej Górze zaprojektowano przepompownię ścieków  wyposażoną w 
dwa zestawy pomp zatapialnych. 

W etapie tym wykonane zostaną  przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji, w 
ilości 145 sztuk, w tym w Borowej Górze 85 sztuk, w  Stasim  Lesie – 60 sztuk. 

Łączna długość przyłączy  przewidziana do realizacji wynosi 1850,00  mb.  
Kanały sanitarne budowane będą w następujących ulicach: 
Ul. Długa   – od działki o nr ew. 135/1 w drodze bocznej do działki nr 135/4, 
                 - od działki 135/1 w kierunku Skubianki do działki nr 205/16 
         - droga boczna nr dz. 43/5 do działki nr 44/29 
         - droga boczna nr dz. 35/4, 32/6, 73,14, 154/2,  
ul. Radosna  – od ul. Długiej do dz. nr ew. 49/11, 

 ul. Cicha   -  od ul. Długiej do dz. nr ew. 44/24, 
 ul. Słoneczna – od ul. Długiej do dz. nr ew. 31/15, 
 ul. Prosta   - od ul. Długiej do dz. nr ew. 22/19, droga boczna nr dz. ew.    

    75/9 do dz. nr ew. 76/4, 
 ul. Nasielska   - od ul. Warszawskiej z uwzględnieniem działek 191/4,  
                                   191/7,191/8 do ul. Krótkiej, 
    - drogi boczne nr ew. dz. 101/11,108/9, 108/4, 160/4, 161/7 (do    
                                   wysokości działki 161/6), 120/5,  
 ul. Poprzeczna – na całej długości. 
Kanał tłoczny budowany będzie w ul. Nasielskiej od przepompowni do ul. 
Poprzecznej i w ul. Poprzecznej do studni rozprężnej.  

    
  
ETAP II 

Zakres etapu drugiego obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
systemie grawitacyjnym o łącznej długości 648 mb.  

W etapie drugim przewidziano budowę 26 sztuk przyłączy kanalizacyjnych o 
łącznej długości 232 mb. 

Kanały sanitarne w etapie II będą budowane w ulicy Dzikiej Róży  i ul. 
Kameralnej.  
Koszty budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą studzienką na 
posesji a w przypadku jej braku – do granicy posesji ponosi Gmina, koszty budowy 
przyłączy od studzienki lub od granicy posesji do budynku ponoszą mieszkańcy. 



W przypadku kanału sanitarnego w ul. Długiej, dla którego projekt został opracowany 
na zlecenie mieszkańców, będą oni ponosić 50% kosztów budowy przyłączy od 
studzienki lub od granicy posesji do budynku. 


