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 Działania inicjujące sporządzenie projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 

Uciechowie podjęła w 2015 roku Gmina i Miasto Odolanów.  Prace projektowe wykonała 

firma Techunion sp. z o.o. z Bytomia. 

 Pan Marian Janicki- Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów podjął decyzję , iż inwestorem 

budowy sieci kanalizacyjnej w Uciechowie będzie Odolanowski Zakład Komunalny sp. z o.o. 

z siedzibą w Raczycach. 

2015 



 W dniu 09 sierpnia 2016 roku została wydana decyzja na mocy 

której przeniesiono decyzję o pozwoleniu na budowę z Gminy  

Miasta Odolanów na Odolanowski Zakład Komunalny spółka z o.o. 

 W dniu 14 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady 

Nadzorczej Spółki Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.  Na 

posiedzeniu podjęto decyzję , iż Odolanowski Zakład Komunalny 

Spółka z o.o. wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie projektu w 

ramach  konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 Oś 

priorytetowa 4 Środowisko Działanie 4.3 Gospodarka wodno-

ściekowa. Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa. 

W następstwie podjęcia decyzji Prezes Odolanowskiego Zakładu 

Komunalnego Sp. z o.o. Pan Grzegorz Finke oraz Specjalista ds. wod-

kan w Spółce Pan Michał Płomiński rozpoczęli prace  związane z 

przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu na budowę 

systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów.  
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 W związku z bardzo krótkim terminem na przygotowanie wniosku o dofinansowanie 

podjęto decyzję, iż w przygotowaniu wniosku będzie pomagała firma konsultingowa 

Atrium Grupa Doradcza Beata Bańczyk, Agnieszka Żandarska Spółka Jawna z siedzibą 

w Poznaniu. 

 Wykonano ogrom pracy związanych z przygotowaniem wniosku, opracowań i analiz 

finansowych oraz wielu innych dokumentów. 

 Finalnie w dniu 02 listopada 2016 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w 

Poznaniu kompletny wniosek o dofinansowanie projektu. 
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 Ocena formalna złożonego wniosku trwała 2 miesiące. 

 W dniu 27 stycznia 2017 roku Spółka otrzymała  informacje o 
pozytywnej ocenie formalnej wniosku  i przekazania  wniosku do 
oceny merytorycznej przez członków Komisji Oceny Projektów. 
Zakwalifikowanie do oceny merytorycznej nie było jednoznaczne 
z przyznaniem dofinansowania. 

 20 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w 
ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16  dla 
Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 
„Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  W załączniku do 
Uchwały opublikowano listę projektów, którym przyznano 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 Wniosek złożony przez Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
otrzymał bardzo dużą ilość punktów ( pomimo , iż w projekcie 
nie było budowy oczyszczalni ścieków) zajmując 2 miejsce w 
Wielkopolsce. Projekt został oceniony na 34 pkt. Projekt 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 9 339 795,32 zł tj. 67% 
kwoty całego zadania. Na 1 pozycji znalazł się projekt gminy 
Kwidzyń otrzymując 35 pkt ( projekt ten zakładał budowę 
oczyszczalni ścieków). 
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 Następnym etapem realizacji inwestycji było przygotowanie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie. 09 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostało podpisanych 

5 wybranych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-

001/16  dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-

ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

W trakcie podpisania umowy Prezesowi Zarządu towarzyszyli Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów 

Marian Janicki oraz Specjalista ds. wod-kan Michał Płomiński. 
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 12 czerwca 2017 roku Spółka ogłosiła Przetarg nieograniczony 

na usługę Inżynier Kontraktu dla Projektu "Budowa systemu 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów".  Głównym 

zadaniem Inżyniera był nadzór z imienia inwestora nad 

inwestycją. 

 13 czerwca 2017 roku Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony 

na roboty budowlane projektu "Budowa systemu kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Uciechów"

 19 czerwca 2017 roku Komisja przetargowa dokonała otwarcia 

oferty na Inżyniera Kontraktu  ( wpłynęła 1 oferta).  Komisja 

ustaliła, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu , nie podlega odrzuceniu. W ramach przetargu 

nieograniczonego został wybrany przedsiębiorca działający 

pod nazwą Prace projektowe – Nadzory Jerzy Chudy z 

siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. 
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 29 czerwca 2017 roku Komisja Przetargowa dokonała otwarcia 

oferty na roboty budowlane ( wpłynęła 1 oferta). W trakcie 

prac komisji stwierdzono, że Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W ramach 

przetargu nieograniczonego zostało wybrane konsorcjum: 

Lider: ENVIROTECH sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

Partnerzy:

▪ STALBUDOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

▪ WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
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 W dniu 06 lipca 2017 roku Prezes Zarządu 

Odolanowskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. 

Grzegorz Finke podpisał z Panem Jerzym 

Chudym prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą Prace Projektowe – Nadzory Jerzy 

Chudy umowę na świadczenie usług Inżyniera 

Kontraktu dla przedsięwzięcia pod nazwą 

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Uciechów”. 

 Wartość umowy – kwota 338,250,00 zł 

 Planowany termin zakończenia świadczenia 

usługi – 30.06.2018r. 
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 W dniu 20 lipca 2017 roku Prezes Odolanowskiego 

Zakładu Komunalnego sp. z o.o. Pan Grzegorz 

Finke podpisał z Liderem Konsorcjum firmą 

Envirotech sp. z o.o. z Poznania umowę na 

roboty budowlane inwestycji pn. „Budowa 

systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Uciechów”. 

 Wartość umowy na roboty budowlane inwestycji  

wyniosła 17.326.265,70 zł. 

 Termin zakończenia robót budowlanych określono 

na 30.04.2018 r. a całkowite rozliczenie i 

przekazanie dokumentacji odbiorowej projektu 

do 31.05.2018r.
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 W dniu 04 sierpnia 2017 roku nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy. 

Od tego dnia oficjalnie zostały rozpoczęte prace budowalne. 

Prace budowlane podzielone zostały na trzy części: 

▪ 1.Stacje podciśnieniową z uzbrojeniem technicznym oraz z tłocznią ścieków. 

Prace wykonane przez firmę Envirotech Sp. z o.o.

▪ 2.Sieć Kanalizacji podciśnieniowej. Prace wykonane przez firmę WUPRINŻ SA.

▪ 3. Sieć Kanalizacji grawitacyjnej. Prace wykonane przez firmę z terenu gminy Odolanów  

K2 Inżynieria Adam Kowalski z siedzibą w Bonikowie działający jako Podwykonawca.
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 W dniu 08 grudnia 2017 roku  Prezes Zarządu Spółki podpisał z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  umowę 

pożyczki na kwotę: 3.819,425,00 zł .

 W budżecie Gminy i Miasta Odolanów zabezpieczona została kwota

1 500 000 zł na realizację projektu „ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 

w Uciechowie”.  
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Odtworzenie nawierzchni drogowych
 W ramach starań Prezesa Zarządu OZK sp. z o.o. Pana Grzegorza Finke na terenie 

całego Uciechowa, w miejscach budowy kanalizacji sanitarnej odtworzone i odnowione 

zostały wszystkie nawierzchnie asfaltowe na całej szerokości.
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Podsumowanie
Teren stacji podciśnieniowej:

▪ budynek stacji podciśnieniowej z uzbrojeniem technologicznym - 1 kpl. 

▪ tłocznia ścieków ø2500 z uzbrojeniem – 1 kpl.

▪ zbiornik buforowy ø2500 – 1 szt.

▪ zbiornik biofiltra ø2500 – 1 szt.

▪ studnia zaworowa nieprzejezdna G65 – 1 kpl.

▪ agregat prądotwórczy przewoźny – 1 szt.

▪ plac manewrowy (263,5 m2) z opłotowaniem (84,0) mb i zjazdem z drogi powiatowej.

Sieć kanalizacji podciśnieniowej:

▪ Kolektor kanalizacji podciśnieniowej 3 366,83 mb,

▪ odgałęzienia boczne – 1 408,91 mb,

▪ 184 studni zaworowych,

▪ 25  odejść podciśnieniowych „ślepych” dla przyłączenia przyszłych działek,

▪ 5 szt. wzmacniaczy sygnału monitoringowego,

Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej:

▪ Kolektor kanalizacji grawitacyjnej 3 429,31 mb,

▪ odejścia grawitacyjne dla przyłączenia działek 779,03 mb,

▪ 48  odejść grawitacyjnych dla przyłączenia działek,

▪ 83 odejścia „ślepe” dla przyłączenia przyszłych działek,

▪ 3 szt. sieciowych pompowni ścieków P1,P2,P3

▪ 2 199,40 m rurociągów tłocznych.

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniosła 11 183,48 m.



Podsumowanie finansowe

 Poniesione nakłady finansowe:

Zadanie Koszt netto

[zł]

VAT

[zł]

Koszt brutto

[zł]

Dofinansowanie do 

kosztów netto [zł]

Prace budowlane 13 268 610,83 3 051 780,49 16 320 391,32 8 391 912,14

Nadzór inwestorski 275 000,00 63 250,00 338 250,00 140 714,09

Działania promocyjno-informacyjne 4 500,00 1 035,00 5 535,00 2 868,75

Inne koszty 276 067,60 63 495,55 339 563,15 -

Podsumowanie 13 824 178,43 3 179 561,04 17 003 739,47 8 535 494,98

Całkowite dofinansowanie ze środków UE wyniosło 61,74 %


