


„ PRZEBUDOWA ULICY L. KRUCZKOWSKIEGO  W BORNEM SULINOWIE” 

Zakres inwestycji: 
 Zakres Inwestycji przebiegał w dwóch etapach realizacji; 
1 etap obejmował  - wyłonienie Projektanta w celu wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej. 
2 etap obejmował – wyłonienie wykonawcy oraz inspektora nadzoru. 

 
Inwestycja polegała  na przebudowie jezdni, chodników i istniejących zjazdów, budowie odcinka chodnika i 
zatok postojowych dla samochodów osobowych oraz uporządkowaniu terenów zielonych. 
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez poprawę jakości i skrócenie 
czasu dojazdu do instytucji publicznych znajdujących się w sąsiedztwie ulicy, tj. miejskiego targowiska, 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Na powyższy cel Gminie Borne Sulinowo przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
dofinansowanie w kwocie 408.578,00 zł. Całkowity koszt zadania oszacowano, według kosztorysu, na 
642.115,82 zł. Rzeczywisty, poprzetargowy koszt realizacji inwestycji wyniósł 357.969,27 zł. 
 
Inwestycję zakończono w miesiącu czerwiec 2017r. 



„ PRZEBUDOWA ULICY L. KRUCZKOWSKIEGO  W BORNEM SULINOWIE” 



„ PRZEBUDOWA ULICY B. CHROBREGO  W BORNEM SULINOWIE” 

Zakres inwestycji: 
 Zakres Inwestycji przebiegał w dwóch etapach realizacji; 
1 etap obejmował  - wyłonienie Projektanta w celu wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej. 
2 etap obejmował – wyłonienie wykonawcy oraz inspektora nadzoru. 
 
 Polegała ona na remoncie nawierzchni jezdni i chodników, 4 istniejących zjazdów oraz przebudowie istniejącej 
zatoki postojowej dla samochodów osobowych. 
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez poprawę jakości i skrócenie 
czasu dojazdu do instytucji publicznych znajdujących się w sąsiedztwie remontowanej ulicy, tj. szkoły 
podstawowej oraz Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
Na powyższy cel Gminie Borne Sulinowo przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
dofinansowanie w kwocie 636.337,00 zł. Całkowity koszt zadania oszacowano według kosztorysu na 
1.000.059,71 zł. Rzeczywisty, poprzetargowy koszt realizacji inwestycji wyniósł 604.036,35 zł. 
 
Inwestycję zakończono w miesiącu czerwiec 2017r. 



„ PRZEBUDOWA ULICY B. CHROBREGO  W BORNEM SULINOWIE” 



„Remont dachu budynku przy ul. L. Kruczkowskiego 5 w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji; 
W ramach zadania zaplanowano remont dachu budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. L. 
Kruczkowskiego  w Bornem Sulinowie.  
Decyzja o przeprowadzeniu bieżącego remontu spowodowana była bardzo złym stanem dachu.  
Zakres prac obejmował:  - wycięcie pasów papy wzdłuż  rynien, - wymiana istniejących obróbek 
blacharskich, - wymiana rynien i rur spustowych, - wykonanie nowego pokrycia dachu z papy podkładowej 
oraz wierzchniego krycia.   
    



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

ETAP II   - rok 2017  
W ramach zadania wyłoniono wykonawcę . 
Zakres prac obejmuje między innymi: 
– rozbiórkę niezbędnych elementów istniejącej bieżni oraz chodnika (część kolidująca z bieżnią), 
– budowę pasów bieżni lekkoatletycznej biegu na 400m o promieniu 36,5m, 
– wykonanie nawierzchni nowej bieżni, jako poliuretanowa typu natryskowego wraz malowaniem linii itp., 
– wykonanie odwodnienia bieżni wraz ze skrzynkami rozsączającymi, 
– wykonanie niezbędnego wyposażenia bieżni, 
– przełożenie części istniejącego chodnika z dopasowaniem wysokościowym do skrajni projektowanej bieżni oraz natrysk 
poliuretanowy strefy bezpieczeństwa na szer. 1m chodnika, 
– wykonanie odwodnienia chodnika, 
– uzupełnienie i odtworzenie zagospodarowania terenu (nawierzchnie trawiaste z rolki).   

 
    



„ Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie” 

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach 
„Programu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury 
sportowej”. 
Została opracowana dokumentacja projektowa, przeprowadzono wycinkę kolidujących z boiskiem drzew. 
Usunięcie drzew odbyło się w zamian za nasadzenie innego drzewostanu. 
W terminie do połowy października, planowane jest wykonane ogrodzenie wraz z bramą i furtkami. 
Docelowo będzie wykonane także:   
- niwelacja i wyrównanie płyty boiska, 
- uzupełnienie ziemi urodzajnej , 
- wysianie mieszanki trawy, 
- wymiana 2 szt. bramek do piłki nożnej. 

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława” 



„ Budowa placów zabaw i siłowni” 

Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne 
Wykonano 5 placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie Borne Sulinowo. 
Projekt  pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława” 
dofinansowała kwotą 114.524,00 zł Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałałnia 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności i przestrzennej konkurencyjności Gminy Borne Sulinowo poprzez budowę 
pięciu siłowni zewnętrznych i pięciu placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława. 
Place zabaw stanowić będą: zestaw zabawowy, huśtawka, sprężynowiec oraz zestaw sprawnościowy. Na siłownię 
zewnętrzną składać się będzie natomiast 5 urządzeń: orbitrek, wioślarz, twister, prasa ręczna oraz wyciąg górny. 
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 179.985,10 zł, z czego dotacja stanowi 114.524,00 zł. 
 



„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława” 

I etap – dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
Zakres zamówienia obejmował: 
Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego ze wszelkimi uzgodnieniami, w zakresie niezbędnym do 
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz udzielenia zamówienia na realizację tych robót 
w procedurze zamówień publicznych. 
 
 

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława” 

I etap – Przebudowa budynku z termomodernizacją,  
II etap – wyposażenie świetlicy,  
III etap – zagospodarowanie terenu. 



„Remont budynku hali sportowej wraz z doposażeniem siłowni” 

Zakres inwestycji : 
Zakres obejmował wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo kosztorysowej przez pracowników Referatu Inwestycji 
w celu przedłożenia jej w  Ministerstwie Sportu i Turystyki w celu otrzymania dofinansowania z „ Programu modernizacji 
infrastruktury sportowej – edycja 2017”. 
Remont obejmował między innymi:  - wykonanie nowych powłok malarskich elewacji zewnętrznej ,  - wykonanie powłok 
tynkowych i malarskich ścian i sufitów wewnętrznych, - wykonanie nowej powłoki w pomieszczeniu siłowni , - wymiana 
kurtyn grodzących w dużej Sali sportowej, - wykonanie remontu instalacji przeciw pożarowej, - wymiana źródeł światła na 
nowe poprawiające doświetlenie dróg ewakuacyjnych w budynku, - naprawa  plafonu świetlnego „Hala sportowa” na 
frontowej elewacji budynku,  doposażenie pomieszczenia siłowni  w nowy sprzęt do ćwiczeń. 



„ Przebudowa istniejącej ul. Sosnowej w miejscowości Borne Sulinowo” 

Zakres inwestycji : 
 

-Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC 11W śr. grub. 
3 cm wraz z oczyszczeniem i skropleniem podłoża 
emulsją asfaltowej oraz  transportem mieszanki, 
 
-Wykonanie warstwy ścieralnej z BTM 8, grub. 3cm 
wraz z oczyszczeniem i skropleniem podłoża emulsją 
asfaltową oraz transportem mieszanki. 



Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej na budowę dwóch wiat rekreacyjnych 
 na plaże w m. Borne Silnowo  

Zakres inwestycji : 

Referat Inwestycji w  Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie 
opracował uproszczoną dokumentację techniczną oraz dokonał 
zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w 
Starostwie Powiatowym w Szczecinku.  
Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie działki nr 9/48 
obręb 04 Borne w miejscowości Borne Sulinowo, polegające na 
budowie dwóch wiat. Wiaty mają służyć jako miejsce odpoczynku 
i schronienia dla osób korzystających z pobliskiej plaży. 



„Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym służącego rekreacji codziennej” 

Zakres inwestycji : 
Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji technicznej oraz 
zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, opracowanie 
wykonał Referat Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. 
Opracowanie zagospodarowania działki nr 37/44 obręb 06 Borne 
w miejscowości Borne Sulinowo, polegające na budowie obiektu małej 
architektury w miejscu publicznym służącego rekreacji codziennej - urządzenia 
placu zabaw w postaci zjazdu linowego o długości 40m. 



„Budowa boiska do gry w piłkę nożną m. w Kiełpino na działce nr 7/7 w obrębie Kiełpino,  
gmina Borne Sulinowo”. 

Zakres inwestycji : 

Przedmiotem opracowania  było ; 
-Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej 
przez   Referat Inwestycji  w Urzędzie Miejskim w  
Bornem Sulinowie oraz zgłoszenie robót  
niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa  
Powiatowego w Szczecinku . 
 
 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w 
Kiełpinie na działce nr 7/7 w obrębie Kiełpino, gmina 
Borne Sulinowo. 
Celem opracowania było podanie rozwiązań 
funkcjonalnych i konstrukcyjnych budowy boiska. 
Zakres inwestycji ograniczono do budowy boiska i 
ustawienia bramek do piłki nożnej.  
 



„ Przebudowa istniejącej drogi w miejscowości Krągi” 
 

Zakres inwestycji : 
Przebudowano 224m2 drogi wewnętrznej w m. Krągi. Zakres prac obejmował; 
-Profilowanie terenu pod konstrukcje jezdni, 
-Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 420m2, 
-Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm – 1330,0m2,  
-Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC 11W śr. grub. 4 cm wraz transportem mieszanki - 1650m2, 
-Wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC 8S grub. 3 cm wraz z oczyszczeniem  i skropleniem podłoża emulsją asfaltową oraz 
transportem mieszanki - 1650m2, 
- Wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75m z mieszanką 0/31,5 – gr. 10 cm, 
- Wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej wyregulować do poziomu jezdni. 
 
 



„Uzupełnienie znaków informacyjnych z nazwami miejscowości, ulic oraz 
numerami posesji” 

Zakres  inwestycji: 

Zamówiono i ustawiono tabliczki informacyjne w miejscowościach Pilawa, Jeleń oraz Dąbrowica 

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,  



„Budowa boiska do gry w piłkę nożną m. w Kiełpino na działce nr 7/7 w obrębie Kiełpino,  
gmina Borne Sulinowo”. 

Zakres inwestycji : 

Przedmiotem opracowania  było ; 
-Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej 
przez pracowników  Referatu Inwestycji oraz zgłoszenie  
robót niewymagających pozwolenia na budowę do 
Starostwa Powiatowego w Szczecinku . 
 
 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w 
Kiełpinie na działce nr 7/7 w obrębie Kiełpino, gmina 
Borne Sulinowo. 
Celem opracowania było podanie rozwiązań 
funkcjonalnych i konstrukcyjnych budowy boiska. 
Zakres inwestycji ograniczono do budowy boiska i 
ustawienia bramek do piłki nożnej.  
 



„ Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji: 
Referat Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie opracował uproszczoną dokumentacje projektowo kosztorysową. 
Przeprowadzono wycinkę kolidujących z boiskiem drzew.  Usunięcie drzew odbyło się w zamian za nasadzenie innego 
drzewostanu. W terminie do połowy października, wykonano ogrodzenie wraz z bramą i furtkami. 
Modernizacja obejmowała takie roboty jak: niwelacja i wyrównanie płyty boiska, uzupełnienie ziemi urodzajnej , wysianie 
mieszanki trawy, wymiana 2 szt. bramek do piłki nożnej. 
Na zadanie Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Borne Sulinowo dofinansowanie w kwocie 18.000,00 zł. 
Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach „Programu pomocy 
finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej”. 
 



„ Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi wewnętrznej, oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 531/15 w obrębie i miejscowości Łubowo, gm. Borne 

Sulinowo” 

Zakres robót obejmuje: 

Usunięcie darniny na długości 135mb, szerokości 5m, 
średniej głębokości 15cm. [transport darniny w odległości do 
2km na teren działki Zlecającego. 
Profilowanie terenu pod konstrukcje jezdni, 
Ułożenie nawierzchni z kruszywa budowlanego (gruzu 
kruszonego) grubości 20cm i szerokości 4m 
 


