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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice - Bliż 

        
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

Realizowana jest inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice - 

Bliż”. Zakres wykonywanych robót obejmuje: 

1. sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34, SN8  200 o długości l=1.772,2 m wraz 

z uzbrojeniem; 

2. odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur PVC-U SDR34, SN8  160 PVC  

i SN8  200 PVC o długości l=131,9 m wraz z uzbrojeniem; 

3. sieci kanalizacji tłocznej tj. wpięcie wykonanej kanalizacji ciśnieniowej do istniejącej 

(pracującej przepompowni ścieków) PP3 w Pietrzykowicach z rur PEHD  90 o długości 

l=938,0 m wraz z uzbrojeniem ; 

4. sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD  75 o długości l=95,7 m wraz z uzbrojeniem; 

5. przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC-U SDR34, SN8  160 PVC o długości l=270,5 m wraz 

z uzbrojeniem. 

6. Przepompownie przydomowej wraz z zasilaniem i sterowaniem – 1 kpl z przyłączem 

ciśnieniowym  63 o długości l=37,5 m 

7. Przepompownie sieciowych PBa1 i PBa2 z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, 

zasilaniem, sterowaniem, włączeniem do systemu monitoringu oraz z uzupełnionym 

zbiornikiem do dozowania chemii – 2 kpl. 

8. Komora pomiarowa- 1 kpl. 

9. Przyłącza wodociągowe SDR17 PE100 PN10 o średnicy 50mm do każdej przepompowni 

sieciowej wraz ze studnią wodomierzową i niezbędnym uzbrojeniem. 

10. Przejścia pod potokiem Kasina, rowami, drogami gminnymi, drogami powiatowymi,  

11. Odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg w tym drogi powiatowej; 

12. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 

13. Czyszczenie wcześniej wykonanej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Baranowice  

o dł. ok. 1100 m wraz z jej inspekcją kamerą video zawierającą opis odcinka, jego 

prezentację graficzną, zdjęcie, wykresy spadków.  

 

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Baranowice - Bliż” Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 w ramach 

działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości  

ok. 800 tys. zł. 

 

Całkowity koszt budowy brutto wynosi około 2,4 mln zł. 

Inwestycja obecnie jest w trakcie odbioru. 
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