
X. ZADANIA INWESTYCYJNE – cześć opisowa

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura i sanitacja wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kowalew
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dla inwestycji  pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kowalew”
Wybrano  ofertę  Przedsiębiorstwa  Produkcyjno-Budowlanego  „ROSKON”  Marianna
Rosadowska,  ze  Słupcy.  Prowadzono  nadzór  nad  realizacją  tej  inwestycji  i  zadanie
oddano do użytku z dn. 31 lipca 2003 r.
Złożono  wniosek  do  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  o przyznanie
pomocy finansowej ze środków SAPARD
6 maja 2003 roku zawarto umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o udzielenie  pomocy  finansowej  z  funduszu  Unii  Europejskiej  w  ramach  programu
SAPARD dla w/w inwestycji w wysokości 699.863,96 zł.

2. Stacja uzdatniania wody dla gminy Pleszew:
Uzyskano pozwolenie na budowę Stacji Uzdatniania Wody, dokonano wykupu gruntów i
uzyskano pozwolenie na budowę. W  dniu 15 września 2003 roku złożono w ARiMR
wniosek o pomoc finansową w ramach programu SAPARD w wysokości 840.000,00 zł.
Kwota ta jest maksymalną wartością, którą można uzyskać na realizację w/w zadania w
zakresie zaopatrzenia w wodę.  Wartość kosztorysowa wg kosztorysu inwestorskiego
wynosi  –  2.378.905,32  zł.  W  dniu  23  grudnia  2003  roku  ogłoszono  przetarg
nieograniczony  na  realizację  Stacji  uzdatniania  Wody  w  m.  Lenartowice.  Termin
składania ofert ustalono na dzień 1 marca 2004r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi
 
3. Chodnik w m. Piekarzew.

Prowadzono uzgodnienia z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu
w sprawie aktualizacji dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia przez GDDKiA
na budowę chodnika w Piekarzewie – złożono wniosek w celu uzyskania pozwolenia na
budowę.  Zawarto  porozumienie  z  Generalną  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad
w Poznaniu w sprawie bezpłatnego dostarczenia kostki betonowej i obrzeży na chodnik.

4. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w Kowalewie.
Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne:

5. Rozbudowa remizy OSP Kowalew:
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy do kolejnego etapu
budowy remizy OSP Kowalew - etap 3 - roboty wykończeniowe w budynku garażowym.
Wybrano  ofertę  firmy  PPHU  Instal  Chemik  Jacek  Rauhut.  Roboty  budowlane
nadzorowane były przez pracowników Wydziału Inwestycyjnego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Gospodarka odpadami: 
6. Rozbudowa międzygminnego wysypiska odpadów stałych (komunalnych) w Dobrej

Nadziei (sektor 3 / I o pojemności 28.500 m3).
Przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  na  wybór  Wykonawcy  dla  inwestycji.
Wybrano ofertę firmy CONFORM Zbigniew Cybulski ze Szlachcina. Złożono wniosek do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej ze
środków SAPARD.  6  maja  2003  roku  zawarto  umowę  z  Agencją  Restrukturyzacji  i
Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej z funduszu Unii Europejskiej w
ramach programu SAPARD dla w/w inwestycji w wysokości 303.587,80 zł, Do 31 lipca
2003 roku zakończono roboty budowlane przy kwaterze 3/I,  w tym: wykonano wagę
samochodową elektroniczną 50 ton i brodzik dezynfekcyjny dla kół pojazdów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
7. Gazyfikacja miasta Pleszewa-„Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy

Pleszew  poprzez  wykonanie  kompleksowej  modernizacji  gospodarki  cieplnej
i gazyfikację oraz operowanie wybudowaną siecią gazową”

 Modernizacja kotłowni węglowej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia  
Ustawicznego w Marszewie.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony na „Wykonanie instalacji technologicznej
wraz z towarzyszącymi urządzeniami w kotłowni Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Marszewie gm. Pleszew”, w wyniku którego podpisano
umowę w dniu 17 kwietnie 2003 roku z wybranym oferentem tj. firmą „Instal Chemik”
z Pleszewa. 28 kwietnia 2003 roku protokół odbioru i przekazania do eksploatacji.
Uzyskano  z  WIOŚ  w  Poznaniu  potwierdzenie  osiągnięcia  zakładanego  efektu
ekologicznego. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

 Modernizacja kotłowni przy ul. Słowackiego 14 dla FMS „Spomasz” Pleszew S.A.  
W  miesiącu  kwietniu  2003  roku uzyskano wspólnie  z Zarządem Fabryki  Maszyn
Spożywczych „Spomasz” S.A. w Pleszewie pozwolenie na:
budowę  sieci  cieplnej  niskotemperaturowej  dla  potrzeb  zasilania  budynków  na
terenie FMS „Spomasz” w Pleszewie i przyłącza gazowego średniego ciśnienia ze
stacją redukcyjno – pomiarową Q=370m3/h oraz wewnątrzzakładowej sieci gazowej
niskiego ciśnienia wraz z punktami pomiarowymi,
budowę  kotłowni  gazowej  c.w.u.  wbudowanej  Q=144kW i  komina  ze  stali
nierdzewnej 250 zlokalizowanej w bud. nr 11a na terenie FMS „Spomasz” przy ul.
Słowackiego”,
budowę  kotłowni  gazowej  wbudowanej  Q=170kW i  komina  ze  stali  nierdzewnej
225  zlokalizowanej  w  bud.  nr  12a  na  terenie  FMS  „Spomasz”  przy  ul.
Słowackiego”,
budowę  kotłowni  gazowej  wbudowanej  Q=285kW i  komina  ze  stali  nierdzewnej
300 zlokalizowanej w bud. nr 16 na terenie FMS „Spomasz” przy ul. Słowackiego”,
budowę  kotłowni  gazowej  c.w.u.  wbudowanej  Q=570kW i  kominów  ze  stali
nierdzewnej  2x300  zlokalizowanej  w  budynku  istniejącej  kotłowni  węglowej  na
terenie FMS „Spomasz” przy ul. Słowackiego”,
05.05.2003r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony na  wykonanie  w/w zakresu  pod
nazwą „Modernizacja kotłowni i systemu ciepłowniczego na terenie Fabryki Maszyn
Spożywczych „Spomasz” Pleszew S.A.”,
2  lipca  2003  roku  rozstrzygnięto  przetarg  nieograniczony  w  wyniku  którego
Zamawiający  wybrał  do  realizacji  zadania  częściowego  nr  1  w/w  zamówienia
publicznego ofertę firmy: PHPU „GIZEX” Spółka z o.o. z Pleszewa za cenę ofertową:



604.724,05 zł brutto, oraz do realizacji zadania częściowego nr 2 ofertę firmę Liquid
Fuels Sp. z o. o. z Kielc za cenę ofertową 261.445,43 zł brutto.
- do 30 września zakończono budowę powyższych kotłowni,  gazociągu ze stacją
odbiorową, dokonano odbiorów technicznych, uzyskano pozwolenie na użytkowanie
tych obiektów i uzyskano potwierdzenia efektu ekologicznego.

 Modernizacja kotłowni CKIW OHP w Pleszewie  
Firma  „Sanbud”  dostarczyła  do  miasta  projekt  budowlany  wraz  z  dokumentacją
kosztorysową na „Modernizację kotłowni węglowej polegającej na zmianie zasilania
kotłowni na paliwo gazowe wraz z modernizacją systemu ciepłowniczego na terenie
bazy OHP CKiW w Pleszewie”.
Komenda Główna OHP w Warszawie pismem z dnia  27.03.2003r.  zrezygnowała
z udziału w realizowanym przez Miasto i Gminę Pleszew programie gazyfikacji pn.
„Likwidacja niskich emisji...”
10.06.2003r. Dyrekcja OHP Pleszew wycofała zlecenie na wykonanie dokumentacji
projektowej przez MiG Pleszew, i  oświadczyła że złoży zlecenie bezpośrednio do
firmy „Gajakos” z Zielonej Góry,
14  marca  2003  roku  Prywatny  Zarząd  Mieszkaniami  Sp  z  o.o.  zwrócił  się  z
oficjalnym  wnioskiem  o pomoc  w  wybudowaniu  lokalnych  kotłowni  gazowych
Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Wojska Polskiego 32, 36, 38, 40 i ul. Batorego 1, 1a
(w czasie rozpoczęcia inwestycji pn. ”Likwidacja niskich emisji ...” przez Miasto w/w
budynki były zasilane z kotłowni OHP CkiW w Pleszewie). W miesiącu maju 2003
roku  Prywatny  Zarząd  Mieszkaniami  dostarczył  dokumentację  projektową  oraz
kosztorysową na w/w zakres. 26 maja 2003 roku ogłoszono przetarg nieograniczony
na:  „Wykonanie  modernizacji  sześciu  kotłowni  gazowych  dla  Wspólnot
Mieszkaniowych z ul. Wojska Polskiego i ul. Batorego w Pleszewie”.
30  czerwca  2003  roku  rozstrzygnięto  przetarg  nieograniczony  w  wyniku  którego
zamawiający wybrał do realizacji w/w zamówienia publicznego firmę „ZIS” Zawidzki,
Świątek Spółka Jawna z Ostrowa Wlkp. za cenę 521.088,96 zł brutto.
Do 15 września zakończono budowę w/w kotłowni , dokonano odbioru końcowego,
wystąpiono  do  organów  sprawdzających  w  celu  uzyskania  pozwolenia  na
użytkowanie tych obiektów i uzyskania potwierdzenia efektu ekologicznego. W dniu
16 października 2003 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie kotłowni gazowych
–  szt.  4.  W  dniu  3  listopada  2003  roku  uzyskano  pozwolenie  na  użytkowanie
kotłowni gazowych.-  szt. 2. W dniu 14 listopada 2003 roku uzyskano potwierdzenie
uzyskania efektu ekologicznego.

 Modernizacja kotłowni DPS w Pleszewie  
Przygotowywano  porozumienie  pomiędzy  Powiatem  Pleszewskim  a  Miastem  i
Gminą  Pleszew  w  sprawie  modernizacji  kotłowni  dla  budynków  Domu  Pomocy
Społecznej w Pleszewie położonych przy ul. Malińskiej 9, ul. Podgórnej 2 oraz Pl.
Wolności 5 w ramach prowadzonej przez Miasto inwestycji pn.: „Likwidacja niskich
emisji ...”, na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez DPS Pleszew. 
Rozpisano przetarg nieograniczony na modernizację tych kotłowni w wyniku którego
wybrano Firmę PHPU „GIZEX” Spółka z o.o. z  Pleszewa. W dniu 28 października
2003 roku dokonano odbioru technicznego tych kotłowni i zawiadomiono ustawowe
organy  o  zakończeniu  budowy  i  zamiarze  przystąpienia  do  użytkowania  tych
obiektów.  Wystąpiono  do  PINB  o  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie  tych
kotłowni oraz o potwierdzenie uzyskania zakładanego efektu ekologicznego. 
W  dniu  23  grudnia  2003  roku  uzyskano  pozwolenie  na  użytkowanie  kotłowni
gazowych dla DPS przy ul. Malińskiej, Podgórnej, Pl. Wolności.

 Modernizacja kotłowni Famot w Pleszewie  



Przygotowano  i  podpisano  porozumienie  pomiędzy Miastem i  Gminą  Pleszew,  a
spółką „FAMOT SA” w sprawie modernizacji kotłowni położonej w Pleszewie przy ul.
Fabrycznej 7 w ramach prowadzonej przez Miasto inwestycji pn.: „Likwidacja niskich
emisji  ...”. Przygotowano i rozpisano przetarg na realizację tej inwestycji, wybrano
wykonawcę  robót  PPHU  Instal  Chemik  z  Pleszewa  -  inwestycja  jest  w  trakcie
realizacji.

 Modernizacja kotłowni - SM Marszew gm. Pleszew  
Spółdzielnia  Mieszkaniowo  –  Administracyjna  Marszew przekazała  dokumentację
projektową i kosztorysową na wykonanie modernizacji kotłowni osiedlowej dla SM-A
w Marszewie”. Powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zakresu.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach którego wybrano ofertę firmy
Inwest-Pro z Kalisza. W dniu 30 grudnia 2003 roku dokonano odbioru technicznego i
przekazano do użytkowania.

 Modernizacja kotłowni – SML-W Pleszew - ul. Reja   
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybór Wykonawcy na modernizację
kotłowni olejowej na gazową dla SM przy ul. Reja z doprowadzeniem zasilania c.o.
do Urzędu Skarbowego i Biblioteki. Wybrano Firmę PHPU „GIZEX” Spółka z o.o. z
Pleszewa.  Modernizację  kotłowni  zakończono  w  dniu  4  listopada  2003  roku.
Uzyskano również pozwolenie na użytkowanie kotłowni.

REMONTY BUDYNKÓW
1. Remont  pomieszczeń  na  potrzeby  Urzędu  Skarbowego  -  nadzorowano  roboty

związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Skarbowego.
2. Nadzorowano  roboty  remontowe  w  budynku  remizy  OSP  i  świetlicy  wiejskiej

w Zawidowicach.
3. Uzgodniono zakres robót remontowych w budynku sali wiejskiej w Suchorzewie.


