


„ Budowa chodnika w m. Dąbie” 

Zakres inwestycji: 
 

 budowa chodnika w miejscowości Dąbie na długości 218 m i szerokości 1,20 m. Łączna 

powierzchnia utwardzenia (wliczając obrzeża i krawężniki) wyniosła 315 m2. Na 

wszystkich wjazdach ułożono kostkę brukową betonową gr. 8 cm, 

 przełożenie zapadniętych fragmentów jezdni brukowej w ilości około 20 m2, 

 uzupełnienie nawierzchni parkingu i pobocza mieszanką z kruszywa drogowego  

0-31,5mm w ilości 20 ton. 



Budowa chodnika w m. Dąbie 



„ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szybu 
dźwigowego z platformą do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku 

Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie” 

Zakres planowanej inwestycji: 
 

 przebudowa okien na drzwi wejściowe, 

 wykonanie fundamentów platformy, 

 montaż platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (w przeszklonym 

szybie), przylegającej do elewacji frontowej budynku, 

 obniżenie istniejącego chodnika w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym 

dostępu do platformy. 



Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szybu dźwigowego  
z platformą do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej  

w Bornem Sulinowie 



„ Remont chodnika  przy ul. M. Konopnickiej 17 w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji: 
 

 rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika, 

 wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm), 

 wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok 130 m z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 

 obramowanie chodnika obrzeżami 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 

 regulacja istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na ławie betonowej, 

 regulacja pokryw studni kanalizacyjnych. 



Remont chodnika  przy ul. M. Konopnickiej 17 w Bornem Sulinowie 



„ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Zagospodarowanie 
terenu działki nr 62/5 obręb Przyjezierze, gm. Borne Sulinowo” 

Zakres planowanej inwestycji: 
 

 usunięcie humusu w miejscu projektowanej nawierzchni, 

 wykonanie fundamentów pod urządzenia, 

 dostawa i montaż urządzeń placu zabaw (zestawu zabawowego, huśtawki 

dwusiedziskowej, huśtawki wagowej, bujaka na sprężynie), 

 montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, tablicy z regulaminem), 

 wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzeniami. 



Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Zagospodarowanie terenu  
działki nr 62/5 obręb Przyjezierze, gm. Borne Sulinowo 



„ Utwardzenie płytami betonowymi ulicy Wrzosowej w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji: 
 

 mechaniczne zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm – powierzchnia około 300 m2, 

 profilowanie i wyrównanie terenu - powierzchnia około 300 m2, 

 ułożenie płyt betonowych o wymiarach 0,75x1,0x0,12 m na podsypce piaskowej w ilości 

około 400 szt. 



Utwardzenie płytami betonowymi ulicy Wrzosowej w Bornem Sulinowie 



„Budowa chodnika w m. Kiełpino – II etap budowy” 

Zakres inwestycji: 
 

Inwestycja stanowiła kolejny etap budowy chodnika w miejscowości Kiełpino.  

I etap prac, w zakres których weszła budowa 200 m chodnika, ukończono w 2013 roku.  

II etap inwestycji objął wykonanie 240 m chodnika. 

 

Zakres prac był następujący: 

 korytowanie nawierzchni istniejącej, 

  zagęszczenie gruntu rodzimego, 

  ustawienie obrzeży chodnikowych oraz krawężników na ławie betonowej, 

  wykonanie warstwy odsączającej oraz podsypkowej, 

  ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 



Budowa chodnika w m. Kiełpino – II etap budowy 



„ Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych  
prowadzącej do budynku świetlicy w m. Krągi” 

Zakres inwestycji: 
 

 rozebranie istniejącej nawierzchni, 

 korytowanie, profilowanie i wyrównanie terenu, 

 wykonanie fundamentów pochylni, 

 wykonanie dojścia do budynku, schodów terenowych oraz nawierzchni pochylni z kostki 

brukowej betonowej, 

 montaż balustrad, 

 wykonanie nawierzchni trawiastej. 



Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do budynku świetlicy w m. Krągi 



„Wykonanie ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych naprzeciwko budynku wielorodzinnego  

przy ul. Fryderyka Chopina 6 - wraz ze wspólnotą mieszkaniową” 

Zakres inwestycji w ramach umowy porozumienia: 
 

 zdjęcie warstwy humusu, 

 zagęszczenie podłoża,  

 wykonanie podbudowy z kruszywa budowlanego gr. 15 cm, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm, 

 ułożenie nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni około 150 m², 

 regulacja krawężników kamiennych około 32 m, 

 ustawienie krawężników betonowych – 41 m. 



Wykonanie ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych naprzeciwko 
budynku wielorodzinnego przy ul. Fryderyka Chopina 6 - wraz ze wspólnotą mieszkaniową 



„Remont chodnika przy ul. Chopina 11 w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji : 
 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika, 

 wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm), 

 regulacja istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na ławie betonowej, 

 wykonanie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 

 wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok 125 m z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 cm (na zjazdach gr. 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. 



Remont chodnika przy ul. Chopina 11 w Bornem Sulinowie 



„Remont chodnika przy ul. Słonecznej 2 w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji : 
 

 rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika, 

 regulacja istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na ławie betonowej, 

 ustawienie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości 77 m, 

 ustawienie obrzeży 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości 37 m, 

 wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm), 

 wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 134 m z kostki brukowej 

betonowej o gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. 



Remont chodnika  przy ul. Słonecznej 2 w Bornem Sulinowie 



„ Renowacja podłogi sportowej w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 21” 

Zakres inwestycji : 
 

 cyklinowanie podłogi sportowej, drobne naprawy polegające na wzmocnieniu klepek 

podłogowych, podkład + 2x lakierowanie z użyciem poliuretanowych lakierów na 

obiekty sportowe spełniającymi wymagania antypoślizgowe oraz higieniczne, 

 malowanie linii boisk według obowiązujących przepisów gier sportowych.  

Malowanie z użyciem farb poliuretanowych, dwuskładnikowych na wierzchniej warstwie 

lakieru. 



Renowacja podłogi sportowej w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 21 



„Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika  
przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji : 
 

 rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika, 

 regulacja istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na ławie betonowej, 

 ustawienie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 

 wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm), 

 wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 177 m z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 cm (na zjazdach gr. 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. 



Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika  
przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie 



„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo” 

Zakup i montaż ogrodzenia drewnianego o parametrach: 
 

 ogrodzenie placu zabaw  długości 60 m, 

  wysokość ogrodzenia 80 cm,  

  sztacheta 20x90 mm, 

  rygiel 2x20x60 cm, 

  drewno zaimpregnowane środkiem grzybo- i owadobójczym. 



Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo 



„Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1  
obręb Juchowo” 

Przedmiot zadania (w trakcie realizacji): 
 

Rozbiórka budynku gospodarczego o konstrukcji murowanej, parterowego z poddaszem 

użytkowym, posadowionego na fundamentach kamiennych, posiadającego ściany 

murowane z cegły, więźbę dachową drewnianą, dach dwuspadowy kryty dachówką, strop 

między kondygnacyjny drewniany. Powierzchnia zabudowy budynku 112 m². 



Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 obręb Juchowo 



„ Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika  
wraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego U-16a z betonowej kostki 

brukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji (w trakcie realizacji): 
 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika, 
 rozebranie nawierzchni asfaltowej na szerokość jezdni i długość progu 

zwalniającego, 
 regulacja istniejącego krawężnika granitowego na ławie betonowej, wypełnienie 

ponadnormatywnych szczelin miedzy krawężnikami zaprawą, 
 ustawienie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
 wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego kruszonego gr. 10cm, 
 wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 108 m z kostki brukowej  

betonowej o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8 cm, 
 wykonanie progu zwalniającego z nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 

podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie betonowej, 
 wykonanie oznakowania poziomego P-25 z kostki brukowej koloru białego, 
 ustawienie oznakowania pionowego. 

 



Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika wraz z wykonaniem progu zwalniającego  
listwowego U-16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowie 



„Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. Łączno” 

Zakres inwestycji: 
 

Zadanie było kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2013 r., w ramach której wykonano 

fundamenty,  konstrukcję drewnianą wiaty oraz pokrycie dachu dwuspadowego z papy 

termozgrzewalnej podkładowej. Zamontowano również obróbki blacharskie okapu oraz 

szczytów dachu.  

 

Aktualne zadanie polegało na: 

 zakupie oraz dostawie w miejsce inwestycji gontu bitumicznego, 

 ułożeniu gontu bitumicznego na dachu wiaty rekreacyjnej, 

 uprzątnięciu terenu po zakończeniu prac budowlanych. 



Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. Łączno  



„Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji: 
 

 montaż kamer w 2 lokalizacjach: Al. Niepodległości (naprzeciw Centrum Kultury 

i Rekreacji oraz na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Zielonej). 



Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem Sulinowie  



„Roboty budowlane związane z wykonaniem sześciu progów zwalniających 
listwowych U-16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach:  

F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9  
i S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie” 

Zakres inwestycji (w trakcie realizacji): 
 

 rozebranie nawierzchni asfaltowej na szerokość jezdni i długość progów zwalniających, 

 wykonanie progów zwalniających o nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej 

gr. 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie betonowej 

gr. 10÷20 cm, 

 wykonanie oznakowania poziomego P-25 z kostki brukowej betonowej koloru białego, 

 ustawienie oznakowania pionowego. 



Roboty budowlane związane z wykonaniem sześciu progów zwalniających listwowych U-16a  
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29,  

J. Słowackiego 13, M. Reja 9 i S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie 


