
 

 

                
   
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii 

Typ operacji: Gospodarka wodno - ściekowa 

Tytuł operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Reptowo”. 

 

 

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00108-65150-UM1610151/22  

zawarta w dniu 09.01.2023 r. w Szczecinie pomiędzy Samorządem 

Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kobylanką 

 

 

Miejsce realizacji: 

Województwo: Zachodniopomorskie 

Powiat: Stargardzki 

Gmina: Kobylanka 

Miejscowość: Reptowo – działki ewid. nr: 120/1, 207/1, 94, 93/2, w obrębie Reptowo. 

 

Cel: 

Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, poprzez umożliwienie dostępu 

do ulepszonej infrastruktury, co pozytywnie wpłynie na poprawę poziomu i jakości 

życia mieszkańców. 

 

Zakres rzeczowy: 

 

Etap I. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Reptowo – 3.263,07 mb,  

w tym: 

− roboty ziemne wraz z wytyczeniem trasy przewodów, odwodnieniem  

i zabezpieczeniem wykopów, 

− roboty drogowe związane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

− karczowanie krzewów; 

− ułożenie kanałów grawitacyjnych z rur z PVC o średnicy 315 mm (3,86 mb); 

− ułożenie kanałów grawitacyjnych z rur z PVC o średnicy 250 mm (9,28 mb); 

− ułożenie kanałów grawitacyjnych z rur z PVC o średnicy 200 mm (1.566,99 mb); 
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− montaż studni żelbetowych  o średnicy 1200 mm (45 kpl.) 

− ułożenie kanałów tłocznych z rur z PE o średnicy 140 mm (1.673,36 mb); 

− ułożenie kanałów tłocznych z rur z PE o średnicy 90 mm (9,58 mb); 

− montaż przepompowni ścieków z komorą zasuw ( 1 kpl); 

− montaż studni z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym (4 kpl.); 

− montaż studni z czyszczakiem (4 kpl.); 

− montaż studni rozprężnej (1 kpl.); 

− przebudowa istniejącej przepompowni (wymiana urządzeń, armatury i szafy 

sterowniczej);   

 

Etap II. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Reptowo – 636,74 mb,  

w tym: 

− roboty ziemne wraz z wytyczeniem trasy przewodów, odwodnieniem  

i zabezpieczeniem wykopów, 

− roboty drogowe związane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

− ułożenie przykanalików z rur z PVC o średnicy 160 mm do granic posesji (636,74 

mb); 

 

Wskaźniki realizacji: 

* System kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 3,899 [km] 

* Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych – 62 [szt.] 

* Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury 

kanalizacyjnej – 248 [osoby] 

 

Źródła finansowania: 

* Wartość całkowita Projektu –  6.654.219,40 PLN 

* Dofinansowanie (PROW 2014-2020) – 4.022.124,00 PLN 

* Środki własne (Gmina Kobylanka) – 2.632.095,40 PLN 

 

 

Okres realizacji:  

Marzec 2023 – Czerwiec 2025  
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