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Załącznik nr 2 do Raportu 

 
 
 

    1. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim -Rozbudowa drogi gminnej nr 346011T wraz z odwodnieniem ul. Leśna w msc. Ciosowa, 
długość 1790 m - opracowywana przez p. Emilię Foks 

 Data zakończenia (umowna) Wartość brutto Uwagi 

 

31.07.2018 59 655,00 

Pozwolenie wodnoprawne - wniosek został złożony, zostało wszczęte postepowanie, oczekujemy 
na wydanie decyzji (Wody Polskie poinformowały , że mamy zgodę milczącą - oczekujemy jednak 
na decyzję) 

 

Decyzja środowiskowa po zmianie Prawa Wodnego, RZGW Wody Polskie jest organem opiniującym 
jest w postepowaniu środowiskowym, stąd konieczne jest uzgodnienie wszystkich urządzeń z 
RZGW. 

 
Należy złożyć wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) 

 
  

  
2. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim-Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Jana Pawła II w msc. Ćmińsk, długosć 700 m  - 
opracowywana przez p. Emilię Foks 

 Data umowna Wartość brutto Uwagi 

 

31.07.2018 57 810,00 

Pozwolenie wodnoprawne - wniosek został złożony, oczekujemy na wszczęcie postępowania i 
wydanie decyzji 

 
Należy złożyć wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) 
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3. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim-Budowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na ul. Działkowej w msc. Kostomłoty 
Pierwsze, długość 360m  - opracowywana przez p. Emilię Foks 
   

Data umowna Wartość brutto Uwagi 

30.07.2018 38 745,00 
dokumentacja opracowana 

Należy złożyć wniosek o Pozwolenie na budowę 

 
      
4. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim-Budowa odwodnienia ul. Podglinie w msc. Ćmińsk  - opracowywana przez p. Emilię Foks   

Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  

30.11.2018 8 610,00 

Pozwolenie wodnoprawne - wniosek został złożony, oczekujemy na wszczęcie postępowania i 
wydanie decyzji 

  Należy złożyć wniosek o Pozwolenie na budowę 

  Projektantka wystąpiła z pismem z prośbą o aneks 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim-Budowa chodnika i odwodnienie drogi powiatowej nr 0290T Ciosowa-Miedziana Góra wraz z 
remontem nawierzchni na odc. od km 3+850 do km 6+400 ul. Herby oraz ul. Łazy w msc. Miedziana Góra - pomoc rzezcowa dla Powiatu Kieleckiego  - 
opracowywana przez p. Emilię Foks   
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Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  

30.09.2018 118 000,00 

5.1. Przebudowa ul. Górniczej: brak projektów podziałów, Pozwolenie wodnoprawne - wniosek 
został złożony, oczekujemy na wszczęcie postępowania i wydanie decyzji, należy złożyć wniosek - 
zgłoszenie wykonania robót 

  5.2. Przebudowa ul. Herby: dokumentacja opracowana, należy złożyć wniosek - zgłoszenie 
wykonania robót 

  

5.3. Rozbudowa ul. Herby: Pozwolenie wodnoprawne - należy złożyć wniosek, należy złożyć 
wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) - dokumentacja nie będzie 
przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach 

  

5.4. Remont ul. Herby do lasu (poza zakresem zamówienia dla p. Projektant): dokumentacja 
opracowana, należy złożyć wniosek - zgłoszenie wykonania robót 

  

5.5. Rozbudowa ul. Łazy: Pozwolenie wodnoprawne - należy złożyć wniosek, należy złożyć wniosek 
o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) 

   
 
 

  

   
6. Opracowanie dokumentacji na ul. Laskowej - pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego  - opracowywana przez p. Emilię Foks 

  

dokumentacja projektowa przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w dniu 27.06.2018 r. 
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7. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim-Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0292T Podgród-Ćmińsk wraz z 
remontem nawierzchni na odc. od km 2+750 do km 3+010 ul.Wykień w msc. Ćmińsk 

  
Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  

15.11.2017 23 800,50 

dokumentacja w opracowaniu : Biuro Projektowe DROGINF, z którym gmina podpisała umowę jest 
w upadłości, nasi Prawnicy przygotowywują oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a później 
należy naliczyć karę umowną - nota księgowa w wysokosci 5000 zł. Prawnicy prowadzą również 
rozmowę z innym Wykonawcą, który wykonywał tą dokumentację na zlecenie DROGINF . W 
przypadku porozumienia się podpiszemy umowę z nowym Wykonawcą. Proponowana Kwota : 18 
000,00 zł 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

    

8. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim-Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 
0+170 do km 0+614 w msc.  Miedziana Góra (odcinek od ul. Słonecznej do ul. Śliskiej) -opracowywana przez firmę EKODORO Marian Rokita 

  
Data umowna Wartość brutto Uwagi 
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32472, 00 zł 
(kwota łączna 

wraz z 
opracowywaną 

dokumentacją na 
ul. Kamienną od 
km 0+000 do km 

0+170 od ul. 
Zagórskiej do ul. 

Słonecznej) 

1) Dokumentacja na odc. 0+000 - 0+170 została przekazana, został wyłoniony wykonawca na 
realizację                                                                                                                 2) Dokumentacja na odc. 
0+170 - 0+614 jest w opracowaniu, brak projektów podziałów,  należy złożyć wniosek o Zezwolenie 
na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) 

  

     
9. Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+000 do km 0+170 w msc. Miedziana Góra - inwestycja 
realizowana 

  Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  

31.05.2019 403 185,56 
Została podpisana umowa na realizację zadania z Wykonawcą: Zakład Robót Drogowych 
Włodzimierz Olszewski, Skarżysko - Kamienna, plac budowy przekazany w dniu 06.11.2018 r. 

   
 
 
 
 
 

    10. Przebudowa ul. Wyrowce wraz budową chodnika w msc. Ćmińsk w gminie Miedziana Góra - inwestycja realizowana 
  Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  



[Wpisz tutaj] 

 

10.12.2018 1 325 768,66 
Została podpisana umowa na realizację zadania z Wykonawcą: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z 
o.o., zadanie dofinansowane z  Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 

  

     

11. „Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektów Otwartej Strefy Aktywności   w Gminie Miedziana Góra”:  

  

Część 1: Budowa placu zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektu OSA w Kostomłotach Drugich Gmina Miedziana Góra 

  Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  

31.05.2019 128 920,91 
Po ogłoszeniu przetargu wyłoniony został Wykonawca: MAGIC GARDEN SP. z o.o., będzie 
podpisywana umowa z Wykonawcą 

   
 
Część 2: Budowa placu zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektu OSA na terenie parku wiejskiego w Ciosowej Gmina Miedziana Góra 
- inwestycja do realizacji   

Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  

31.05.2019 121 187,08 
Po ogłoszeniu przetargu wyłoniony został Wykonawca: MAGIC GARDEN SP. z o.o., będzie 
podpisywana umowa z Wykonawcą 

  

     10. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Etap IV Zad. 2-8, Tumlin, Ciosowa, Ćmińsk    

Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  31.12.2018 - zakończenie 
robót 8 462 400,00 

Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” sp. Zo.o. Stróżówka 67, 38-300 Gorlice 
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28.02.2019 - uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie 

  

     11. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę dla obiektu  dla obiektu  sportowo - szkoleniowego pełniącego funkcję Regionalnego 
Centrum Szkolenia i Dysponowania  Służb Ratowniczych w Ćmińsku   

Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  

  

120 540,00 zł  

ugoda sądowa z dnia 22.08.2018 r. 

  

do 31.03.2019 r. firma DRAFT ma przygotować projekt budowlany strażnicy zgodnie z koncepcją, w 
tym m. in. kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną oraz pozwolenie na budowę tego obiektu. 

  

     12. Opracowanie dokumentacji Rozbudowa centrum kultury i czytelnictwa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w Miedzianej Górze   

Data umowna Wartość brutto Uwagi 

    110 700,00 pozwolenie na budowę z 16.10.2015 r. inwestycja nie zrealizowana 
   

 
 
 
 

    13. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kostomłoty Drugie   

Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  

  700 000,00 

W ramach projektu rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kostomłoty Drugie opracowanego w 
2014 r. doposażony w urządzenia zostanie jeden reaktor. Pozwoli to na zwiększenie 
przepustowości oczyszczalni do 1500 m3/d  

  

     14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (Etap V) oraz rozbudowa i przebudowa  sieci wodociągowej (Ćmińsk, Przyjmo, Porzecze, Bobrza)    

Data umowna Wartość brutto Uwagi 
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643 290,00 
(koszt 
dokumentacji) 

OPIS PONIŻEJ 

  42 423 795,35 zł 
(wartość 
kosztorysowa 
kanalizacja + 
wodociąg) 

      
Dokumentacja projektowa tzw. Etap V budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje następujące msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo i pozostałą część Ćmińska. 
Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana  do wszystkich istniejących domów oraz w ulicach gdzie może nastąpić w najbliższym czasie budowa domów. 
Łącznie do wybudowania wg projektów jest 44 km sieci grawitacyjnej, 7,3 km kanału tłocznego i 12 przepompowni, 21 przepompowni przydomowych. Koszt 
budowy kanalizacji wg projektu wynosi 29,9 mln zł (brutto). Dofinansowanie z RPOWŚ obejmuje budowę kanalizacji leżącej tylko w aglomeracji, tzn. wzdłuż 
głównych dróg, wsi, o długości 25 km.    
Powyższa dokumentacja obejmuje również rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej i również jest objęta dofinansowaniem z RPOWŚ. W ramach 
przebudowy wodociągu wymieniony zostanie wodociąg azbestowy.    
Etap V został podzielony na 5 zadań które obejmują budowę kanalizacji i wodociągu i 1 zadanie tzw. nr 6 rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej. 
Zadanie 1 obejmuje msc. Ćmińsk ul. Świętokrzyska, Podkościele, Jana Pawła II, Klonowa, Staszica, Proszta, Podkościele, Przyjmo ul. Berlinka, Pańska, Bobrza 
do nr 28, 27a 
Zadanie 2 obejmuje całą msc. Porzecza i Bobrzę od nr 29 do końca (kanalizacja) natomiast sieć wodociągowa obejmuje Bobrzę oraz połączenie przez ul. 
Kaczmarka do stacji wodociągowej. 
Zadanie 3 obejmuje msc. Przyjmo ul. Przyjmo, Ogrodowa, Lipowa, Północna, Modrzewiowa 
Zadanie 4 obejmuje msc Przyjmo ul. Piotrkowska, Dolna, Ćmińsk ul. Kobylaki, Sienkiewicza, Wyręba, Miodowa, Wiosenna, Polna. Ze względu na sprzeciw p. 
Jacaka Waldemara musieliśmy wyciąć część kanalizacji z podstawowego projektu i opracować nowy przebieg kanalizacji z małą pompownią. Posiadamy 
projekt nie mamy pozwolenia na budowę 
Zadanie 5 obejmuje Ćmińsk ul. Światełek, Łąkowa, Krajobrazowa, Parkowa, Sportowa 
Zadanie 6 obejmuje tylko i wyłącznie przebudowę sieci wodociągowej i rozbudową stacji  
 

15. Projekt kanalizacji ul. Miła i Ciepła w Tumlinie Podgród 

Data umowna Wartość brutto Uwagi 

    zgłoszenie zamiaru budowy – organ nie wniósł sprzeciwu  
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16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedzianej Górze (ul. Wesoła, ul. Tumlińska do Chabrowej) 

Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  85 000,00 inwestycja wprowadzona do projektu budżetu 

   
17. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w msc. Kostomłoty Pierwsze ul. Poziomkowa i Zacisze 

Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  400 000,00 inwestycja wprowadzona do projektu budżetu 

   18. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Topolowa, Wierzbowa i Stadionowa w Kostomłotach Drugich 

Data umowna Wartość brutto Uwagi 

  300 000,00 inwestycja wprowadzona do projektu budżetu. W 2018 r. ZGK opracowuje projekt 

   
19. Budowa kanalizacji i wodociągu od ul. Malachitowej wzdłuż ul. Mineralnej w Miedzianej Górze 

Data umowna Wartość brutto Uwagi 

    

jest opracowany projekt, nie ma zgody jednego właściciela działki na przejście sieciami, wniosek o 
ograniczenie w użytkowaniu nieruchomości został złożony do Starostwa czekamy na decyzję w tej 
sprawie. Po uzyskaniu decyzji ograniczającej użytkowanie nieruchomości złożymy wniosek o 
pozwolenie na budowę lub zgłosimy zamiar budowy sieci. ZGK miał na ten cel przekazane środki   

  
 

20. Budowa kanalizacji ul. Ławęczna msc. Ciosowa (ta część miejscowości która nie była objęta podstawowym projektem w Etapie IV) 
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Data umowna Wartość brutto Uwagi 

    zgłoszenie zamiaru budowy  

   inicjatywy lokalne na 2019 r. 

Budowa wodociągu w msc. 

Porzecze  
44 100   

Budowa wodociągu Tumlin 

Wykień ul. Przytulna 
50 000   

Budowa wodociągu i 

kanalizacji w msc. Kostomłoty 

Pierwsze 

130 000   

Budowa sieci wodociągowej 

wraz z pompownią w Tumlinie 

Podgród 

252 850   

    


