


„ Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Łubowie – III etap” 

Zakres inwestycji: 
Wykonanie robót elektrycznych na parterze budynku, w oddziałach klas I-III Szkoły Podstawowej w Łubowie 
przy ul. Zakątnej 10.  
Przewidziano m. in. wymianę przewodów zasilających, gniazd wtyczkowych, przycisków, opraw 
oświetleniowych oraz badania i pomiary kontrolne instalacji i natężenia oświetlenia.  



„Dostosowanie wejścia do budynku służby zdrowia w m. Łubowo dla osób niepełnosprawnych  
- zakup schodołazu gąsienicowego” 

Zakres inwestycji; 
W ramach zadania zakupiono urządzenie  do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach. 
Schodołaz dla niepełnosprawnych został stworzony tak, aby osoba mogła poruszać się po każdym rodzaju 
schodów - nawet bardzo stromych, krętych czy z nierównymi brzegami. Świetne, gdy mamy do dyspozycji 
ograniczoną przestrzeń. Posiadają wytrzymałą obudowę. Sprawia to, że są bezpieczne i niezawodne. Idealne w 
obiektach użyteczności publicznej jak i w domach prywatnych. 

 
Korzyści dla użytkowania: Zwiększenie mobilności, Bezpieczeństwo dla użytkownika i Opiekuna, Oszczędność 
kosztów i czasu przenoszenia pacjenta, Łatwy sposób obsługi 
    



„Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w m. 
Borne Sulinowo” 

Zakres inwestycji; 
W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę 
istniejącej bieżni lekkoatletycznej w m. Borne Sulinowo . 
Dokumentacja projektowo kosztorysowa  obejmuje: 
- rozbiórkę niezbędnych elementów istniejącej bieżni, 
- budowę pasów bieżni lekkoatletycznej biegu na 400m o promieniu 36,5m, 
- wykonanie nawierzchni nowej bieżni, jako poliuretanowa typu natryskowego wraz z malowaniem 
linii itp., 
- wykonanie odwodnienia bieżni, 
- wykonanie niezbędnego wyposażenia bieżni, 
- uzupełnienie i odtworzenie zagospodarowania terenu (nawierzchnie trawiaste z rolki). 
 
    



„Budowa Witacza „Słoneczne Krągi” 

Zakres inwestycji; 
W ramach zadania zlecono wykonanie projektu oraz zamontowanie 
witacza pn. „Słoneczne Krągi” na nieruchomości gminnej oznaczonej 
jako dz. nr 99 obr. Krągi. 
 
Parametry techniczne witacza: 
Witacz zamocowany  na słupach drewnianych osadzonych za pomocą 
kotew na ławie betonowej. 
Elementy podrzeźbień ręcznie malowane farbami odpornymi na 
zmienne warunki atmosferyczne . Elementy „słoneczka” wykonane z 
wysokoodpornego materiału UV. 
 
    



„Budowa 8-miu miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej  
w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji : 
-miejsca postojowe z kostki betonowej o gr. 8 cm, (szara 80%, 
czerwona 20%)  
-podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, 
-podbudowa z gruzu budowlanego - kruszonego gr. 10 cm, 
-wbudowanie krawężnika miejsc postojowych ustawionego na 
ławie betonowej na podbudowie betonowej C16/20 na długości 
około 26mb, 



„Remont chodnika przy ul. Parkowej 1 oraz ul. Wrzosowej 3 w Bornem Sulinowie o długości 
167mb i szer. 1,5mb., oraz wykonanie remontu istniejących 4 zjazdów na posesje” 

Zakres inwestycji : 
1. Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika oraz nawierzchni 

zjazdów do granicy z nieruchomościami o powierzchni około 
295,00m2, 

2. Wykonanie chodnika o szerokości 1,5m z kostki gr. 6cm, o 
powierzchni około 240,00m2,  

3. Wykonanie 4 zjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8cm, o 
powierzchni około 55,0m2 

4. Uzupełnienie pasa szerokości 1,0m w ciągu remontowanego 
chodnika gruntem urodzajnym, na którym należy wysiać trawę.  



„Remont chodnika przy ul. Jana Brzechwy 6 w Bornem Sulinowie  
o długości 70mb i szer. 1,5mb.” 

Zakres inwestycji : 
Wykonanie chodnika o szerokości 1,5m z kostki gr. 6cm, o 
powierzchni około 105,00m2,  
Uzupełnienie pasa szerokości 1,0m w ciągu 
remontowanego chodnika gruntem urodzajnym, na którym 
należy wysiać trawę.  
 



„Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie – I etap” 

Zakres inwestycji : 
Budowa oświetlenia drogowego w postaci lamp ulicznych z 
oprawami LED. 
Lokalizacja: ul. Wodociągowa w m. Borne Sulinowo . 
Przybliżona długość sieci oświetleniowej – ok. 320 m. 
Ilość lamp ulicznych –  9 szt. 
 
W I etapie zrealizowano budowę 3 szt. lamp.  
 



„Budowa oświetlenia drogowego przy ul. J. Słowackiego w Bornem Sulinowie ” 

Zakres inwestycji : 
Budowa oświetlenia drogowego w postaci lamp ulicznych z 
oprawami LED. 
Lokalizacja: ul.  J. Słowackiego w m. Borne Sulinowo . 
Ilość lamp ulicznych –  3 szt. 
 



„Budowa dwóch boisk do gry w bule” 

Zakres inwestycji : 
Przedmiotem  inwestycji  była budowa dwóch boisk do gry  
w bule (Pétanque).  
Boiska służyć będą  w celach rekreacyjnych mieszkańców miasta 
i gminy Borne Sulinowo, a także osób przyjezdnych.  
Lokalizacja: dz. nr 37/44 i 37/123 w obrębie 06 Borne  
w miejscowości Borne Sulinowo. 
  
Parametry techniczne: 
Boiska o nawierzchni z tłucznia kamiennego, ograniczone 
obrzeżami drewnianymi. Boiska o kształcie prostokątnym. 
Wymiary zewnętrzne boisk 2x 15,06x4,06 m (powierzchnia pola 
gry 2x 15,00x4,00 m). 
 
 



„Instalacja kurtyny wodnej przy budynku CKiR w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji : 
Inwestycja obejmowała wystosowanie wniosku oraz podpisanie 
umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w 
Szczecinku na dostawę wody i odbiór ścieków celem podłączenia 
kurtyny wodnej zlokalizowanej przy budynku CKiR  w Bornem 
Sulinowie. 
 
 



„ Budowa  kolejnych 26 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Borne Sulinowo” I etap wyłonienie wykonawcy. 

Realizacje planuje się na rok 2017 
Zakres inwestycji ; 

Przedmiotem zadania był montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy 

Borne Sulinowo. Oświetlenie stanowić będą wolno stojące lampy hybrydowe zasilane energią solarną z modułów 

fotowoltaicznych oraz energią z wiatru z generatora turbiny wiatrowej, zainstalowanych na słupach lamp. Lampy 

hybrydowe nie wymagają zasilania z sieci elektroenergetycznej. 

Celem opracowania jest podanie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych montażu oświetlenia zasilanego energią 

ze źródeł odnawialnych. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Borne Sulinowo, w następujących miejscowościach: 

-m. Ciemino, dz. nr 68/1 obręb Ciemino, gmina Borne Sulinowo  - 1 szt. 

-m. Dąbie, dz. nr 10 obręb Kiełpino, gmina Borne Sulinowo  - 1 szt. 

-m. Jeleń, dz. nr 54/11 obręb Jeleń, gmina Borne Sulinowo  - 1 szt. 

-m. Juchowo, dz. nr 135 obręb Juchowo, gmina Borne Sulinowo - 2 szt. 

-m. Kiełpino, dz. nr 195/4 obręb Kiełpino, gmina Borne Sulinowo- 1 szt. 

-m. Krągi, dz. nr 243 obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo- 1 szt. 

-m. Krągi, dz. nr 405 obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo- 1 szt. 

-m. Kucharowo, dz. nr 54 obręb Kucharowo, gmina Borne Sulinowo - 1 szt. 

-m. Kucharowo, dz. nr 55 obręb Kucharowo, gmina Borne Sulinowo - 1 szt. 

-m. Łączno, dz. nr 12 obręb Dąbrowica, gmina Borne Sulinowo - 1 szt. 

-m. Łączno, dz. nr 89 obręb Łączno, gmina Borne Sulinowo - 1 szt. 

-m. Łączno, dz. nr 92 obręb Łączno, gmina Borne Sulinowo  - 5 szt. 

-m. Łączno, dz. nr 314 obręb Łączno, gmina Borne Sulinowo - 1 szt. 

-m. Łubowo, dz. nr 558 obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo - 2 szt. 

-m. Łubowo, dz. nr 740 obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo  - 1 szt. 

-m. Osiczyn, dz. nr 237 obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo  - 1 szt. 

-m. Piława, dz. nr 209 obręb Piława, gmina Borne Sulinowo  - 1 szt. 

-m. Piława, dz. nr 229/1 obręb Piława, gmina Borne Sulinowo - 1 szt. 

-m. Radacz, dz. nr 41/2 obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo  - 2 s   

    Razem - 26 szt. 



„ Wykonanie robót budowlanych związanych 
budową 19 miejsc postojowych na 

nieruchomości dz. nr 34/5, 34/6, 34/7obr. Borne 
06. oraz budowa chodnika przy  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego przy nieruchomości 
dz. nr 34/5 obr. Borne 06 – II etap” 

Zakres robót obejmuje: 

Wykonanie 19 szt. miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych – 

powierzchnia   264,90m2. wraz z 

wykonanie m chodnika o szerokości 1,5m 

z kostki gr. 6cm, o powierzchni około 

49,10m2, wraz z uzupełnienie pasa 

szerokości 1,0m w ciągu remontowanego 

chodnika gruntem urodzajnym, na którym 

wysino trawę.  

 



I etap inwestycji:  Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej : „Przebudowa drogi oznaczonej w 
ewid. nr 843 i 740 obręb Łubowo, dojazdowej do gruntów rolnych, zlokalizowanej w m. Łubowo, gm. Borne 
Sulinowo”. 

Inwestycja obejmowała: 
Przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej  na 
drogę o nawierzchni bitumicznej wraz ze 
zjazdami do nieruchomości przyległych oraz 
dowiązaniem się do ciągu komunikacyjnego 
drogi krajowej nr 20, ul. Kościuszki w m. Łubowo, 
gm. Borne Sulinowo. Parametry 
przebudowywanej drogi długość drogi około 
550,0 mb, szerokość około 4,0m. 

II etap inwestycji:  Prowadzenie nadzoru budowlanego nad wykonaniem zadania pn. „Przebudowa drogi 
oznaczonej w ewid. nr 843 i 740 obręb Łubowo, dojazdowej do gruntów rolnych, zlokalizowanej w m. 
Łubowo, gm. Borne Sulinowo”. 

III etap inwestycji: Rozliczenie i protokolarne odebranie zadania od Wykonawcy . 



„Przebudowa istniejącego budynku w miejscowości Silnowo na potrzeby  
Centrum Integracji i Animacji Kulturalnej” 

Zakres inwestycji: 

 

I ETAP : Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zawierającej miedzy innymi: 

•Przebudowa pomieszczeń istniejącego budynku na cele działalności Centrum Integracji i Animacji Kulturalnej;  

•Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych: przebudowa sanitariatów, budowa pochylni, dostosowanie schodów zewnętrznych 

do aktualnych warunków technicznych, 

•Termomodernizacja budynku 

•Zaprojektowanie wewnątrz budynku pomieszczeń świetlicy, pracowni tematycznych, biblioteki, czytelni, aneksu kuchennego, szatni, 

sanitariatów – w tym dla osób niepełnosprawnych,  

•Wyposażenie obiektu w niezbędne meble, sprzęt i urządzenia oraz wyposażenie na potrzeby centrum integracji i animacji kulturalnej, 

•Zagospodarowanie terenu za budynkiem z uwzględnieniem furtki i ogrodzenia.  

 

II  ETAP : Wyłonienie wykonawcy  - realizacja jest uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania. 



„Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. L. Kruczkowskiego 
w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji : 
-miejsca postojowe z kostki betonowej o gr. 8 cm, (szara 80%, 
czerwona 20%)  
-podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, 
-podbudowa z gruzu budowlanego - kruszonego gr. 10 cm, 
-wbudowanie krawężnika miejsc postojowych ustawionego na 
ławie betonowej na podbudowie betonowej C16/20 



„Ustawienie znaków informacyjnych w m. Kiełpino oraz Nobliny” 

Zakres  inwestycji: 

Zamówiono i ustawiono tabliczki informacyjne z nawami ulicy w m. Silnowo oraz z numerami 
porządkowymi w m. Krągi i Łączno.  

Tabliczki wykonane  z materiału:  
- odpornego na działanie warunków atmosferycznych , 
- słupki stalowe ocynkowane dł. 3,5m,  
- tabliczki z blachy gr. 1,0 - 1,5mm. 
- malowane proszkowo,  
- lico folia odblaskowa,  



Przebudowa istniejącej ul. Zakątnej w miejscowości Łubowo.  

Lokalizacja: dz. nr  381/1, 381/3 obr. Łubowo gmina Borne Sulinowo. 

1. Parametry techniczne: 

•Szerokość jezdni 3,0m, 

•Długość odcinka około 147mb, 

•Pobocza 0,5m po obu stronach jezdni, 

 

2.  Zakres robót; 

•Profilowanie nawierzchni z wykonaniem spadków w celu odprowadzenia wód opadowych odpowiednio do 

ukształtowania terenu -2%, 

•Zagęszczenie nawierzchni, 

•Uzupełnienie podbudowy – doziarnienie w ilości 75kg/m2 kruszywem drogowym łamanym frakcji 0-31,5mm, 

łącznie około 80 ton 

•Regulacja pionowa włazów kanałowych – 3szt., regulacja pionowa wpustu – 1szt., regulacja zaworów 

wodociągowych – 4szt. 

•Ułożenie warstwy nawierzchni tj. potrójne powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową 

o gr. min. 3cm. 

Kruszywo o frakcji: - 8-11 gr. 16mm, - 5-8 gr. 12mm, - 2-5 gr. 7mm. 

• Pobocza - 50% poboczy wykonać z kruszywa drogowego łamanego o frakcji 0-31,5mm grubości 5cm. 



Przebudowa istniejącej ul. Zakątnej w miejscowości Łubowo.  

Lokalizacja: dz. nr  381/1, 381/3 obr. Łubowo gmina Borne Sulinowo. 



„Remont chodnika przy ul. Zielonej w Bornem Sulinowie  
o długości 300mb i szer. 1,5mb.” 

Zakres inwestycji : 
Wykonanie chodnika o szerokości 1,5m z kostki gr. 6cm, o 
powierzchni około 450,00m2,  
Uzupełnienie pasa szerokości 1,0m w ciągu 
remontowanego chodnika gruntem urodzajnym, na którym 
należy wysiać trawę.  
 

Zadanie w trakcie realizacji. 


