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ETAP 1

1. Etap I obejmował budowę kanału sanitarnego od pompowni 
ścieków nad rzeką Chełszcząca, poprzez: 

 ul. Rozdroże do ul. Miętowej długości 542 m,

 ul. Miętową od skrzyżowania z ul. Rozdroże do ul. Lutyków długości 31 m,

 ul. Lutyków od skrzyżowania z ul. Miętową do ul. Przylesie długości 726 m,

 ul. Przylesie od skrzyżowania z ul. Lutyków do ul. Przytorze długości 173 m,

 ul. Przytorze od skrzyżowania z ul. Przylesie do ul. Sokołowskiego długości 514 m,

 ul. Sokołowskiego od ul. Przytorze do szpitala im. prof. A Sokołowskiego dł 350 m,

 na terenie szpitala długości 322 m.

2. Razem długość kanału 2 650 m, o średnicach 300 i 250 mm.

3. Wydatki ZWiK 2 900 000 zł netto.
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ETAP 2 (REALIZACJA W 2015)
1. Łączna długość kanalizacji wybudowana w 2015 r. :

 kanały główne 2 864 m
 odrzuty 543 m

2. Wartość robót budowlanych wyniosła  3 232 578,18 zł brutto.

3. Zakres ulic:
 ul. Doleńców (od ul. Przylesie do ul. Sadowej)
 ul. Długa (od ul. Bałtyckiej do ul. Gościniec i od 

ul. Przedwiośnie do posesji ul. Długa 21)
 ul. Gościniec (od ul. Długiej do ul. Przedwiośnie)
 ul. Gromadzka (od ul. Przylesie do ul. Sadowej)
 ul. Hodowlana (od ul. Długiej do posesji Hodowlana 3)
 ul. Przedwiośnie (od ul. Gościniec do ul. Długiej)
 ul. Przylesie (odcinek od posesji Przylesie 6 do Przylesie 13)
 ul. Przytorze (od ul. Przylesie do posesji ul. Przytorze 5
 ul. Sadowa (od ul. Gromadzkiej do ul. Lutyków)
 ul. Tatarakowa (od ul. Lutyków do działki nr 52 obręb 4012)
 ul. Turystyczna (od ul. Długiej do posesji Długa 4)
 ul. Zagajnikowa (od ul. Przylesie do posesji ul. Zagajnikowa 5)
 ul. Promykowa (od ul. Długiej do poseji Długa 10 i Długa 12) 
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ETAP 3 - REALIZACJA W 2017-2018

1. Łączna długość kanalizacji Etap 3 :
 kanały główne 3 832 m
 odrzuty 830 m
 rurociągi tłoczne 258 m
 przepompownie ścieków 2 szt. (ul. Samopomocy Chłopskiej i ul. Owsianej)

2. Wartość umowna inwestycji   5 786 912,09  zł brutto. 
3. Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno - Budowlanych ELJOT Jacek 

Luterek ze  Szczecina.
4. Umowny termin realizacji Etapu 3 – do 30.11.2018 r.
5. Zakres ulic objętych inwestycją :
 ul. Drwali (od ul. Samopomocy Chłopskiej do ul. Mrocznej)
 ul. Kapliczna (od ul. Rozdroże do ul. Samopomocy Chłopskiej)
 ul. Końcowa (od ul. Stary Szlak do posesji ul. Końcowa 5)
 ul. Miętowa (od ul. Rozdroże do ul. Samopomocy Chłopskiej)
 ul. Mroczna (od ul. Drwali do posesji ul. Mroczna 39a)
 ul. Owsiana (od ul. Samopomocy Chłopskiej do posesji ul. Owsiana 31 

oraz od posesji ul. Owsiana 27 do ul. Owsiana 34C)
 ul. Paula Robiena (od ul.  Przylesie do ul. Strumykowej)
 ul. Sadowa (od ul. Drwali  do posesji ul. Sadowa 9)
 ul. Samopomocy Chłopskiej (od ul. Gromadzkiej do ul. Kaplicznej)
 ul. Stary Szlak (od posesji ul. Stary Szlak 2a do ul. Strumykowej)
 teren zielony (od ul. Samopomocy Chłopskiej do ul. Stary Szlak)
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ETAPY  4 i 5 -REALIZACJA W 2017-2019

1. Łączna długość kanalizacji Etap 4 i 5 :

 kanały główne 8 400 m

 odrzuty 2 250 m

 rurociąg tłoczny 1338 m

 przepompownia  ścieków 1 szt. (ul. Tczewska)

2. Wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego  12 316 000 zł netto. 

3. Planowany termin realizacji Etapów 4 i 5  – do 30.11.2019 r.



ETAP 4 – zakres ulic

 ul. Balladyny (od ul. Bałtyckiej do ul. Zawrotnej )

 ul. Bałtycka (od ul. Wesołej do posesji ul. Bałtycka 1 
oraz - dz. nr 76/8 obr. 4089)

 ul. Chmielna (od ul. Bałtyckiej do ul. Zawrotnej)

 ul. Leśnego Echa (od ul. Tatarakowej do ul. Bałtyckiej)

 ul. Łowczych (od ul. Bałtyckiej do ul. Zawrotnej)

 ul. Tczewska (odcinek w rejonie działki nr 6 obręb 4098)

 ul. Tatarakowa (od ul. Leśnego Echa do torów PKP)

 ul. Żaków (od ul. Chmielnej do posesji ul. Żaków 1)

 teren zielony (od ul. Tczewskiej do ul. Tatarakowej)
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ETAP 5 – zakres ulic

 ul. Balladyny (od ul. Zawrotnej do ul. Wiślanej)

 ul. Bałtycka (od ul. Bryczkowskiego do posesji ul. Bałtycka 32a)

 ul. Chmielna (od ul. Zawrotnej do ul. Wiślanej)

 ul. Ciepła (od ul. Zawrotnej do ul. Wiślanej)

 ul. Drewniana (od ul. Bałtyckiej do ul. Jarząbków)

 ul. Jarząbków (od ul. Drewnianej do ul. Zawrotnej)

 ul. Melisy (od ul. Sasnki do posesji ul. Melisy 10)

 ul. Sasanki (od ul. Drewnianej do ul. Zawrotnej)

 ul. Śpiewna (od ul. Sasanki do ul. Jarząbków)

 ul. Tczewska (grunty przyległe do ul. Tczewskiej na odcinku 
od ul. Bryczkowskiego do wysokości działki nr 6 obręb 4098)

 ul. Uzdrowiskowa (od ul. Zawrotnej do ul. Wiślanej)

 ul. Wesoła (od ul. Zawrotnej do ul. Wiślanej)

 ul. Wiślana (od posesji ul. Wiślana 1 do Wiślana 17 oraz od ul. Wiślana 21b do 27)

 ul. Zaułek Sikoreczki (od ul. Sasanki do ul. Wesołej)
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ETAPY  6 i 7 – REALIZACJA W 2018-2020

1. Łączna długość kanalizacji Etap 6 i 7 :

 kanały główne 9 110 m

 odrzuty 2 160  m

2. Wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego  12 369 000 zł netto. 

3. Planowany termin realizacji Etapów 6 i 7  – do 30.11.2020 r.



ETAP 6 – zakres ulic

 ul. Borowa (od ul. Bryczkowskiego do posesji ul. Borowa 14-18)

 ul. Borsucza (od ul. Bryczkowskiego do ul. Storczykowej)

 ul. Borsucza (2) (od ul. Bryczkowskiego do działki nr 77/4 obręb 4010 wraz 
z sięgaczami na działkach nr 100/21 i 100/22 obręb 4010)

 ul. Bryczkowskiego (od ul. Tczewskiej do posesji ul. Bryczkowskiego 4)

 ul. Cyprysowa (od ul. Fiołkowej do ul. Borsuczej)

 ul. Drewniana (od ul. Jarząbków do posesji ul. Drewniana 25)

 ul. Dzikiej Róży (od ul. Fiołkowej do ul. Borsuczej)

 ul. Fiołkowa (od ul. Bryczkowskiego do ul. Storczykowej)

 ul. Jarząbków (działka nr 115/12 obręb 4091 - sięgacz ul. Jarząbków 
do ul. Fiołkowej)

 ul. Liliowa (od ul. Bryczkowskiego do działki nr 88 obręb 4010)

 ul. Stokrotki (od ul. Dzikiej Róży do ul. Borsuczej)

 ul. Storczykowa (od ul. Fiołkowej do ul. Borsuczej)

 ul. Wilgi (od ul. Jarząbków do ul. Fiołkowej)
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ETAP 7 – zakres ulic

 ul. Borsucza (od ul. Storczykowej do ul. Wiślanej wraz 
z sięgaczami na działkach nr 54/2 i 57/7 obręb 4099)

 ul. Fiołkowa (od ul. Storczykowej do ul. Wiślanej)

 ul. Magnoliowa (od ul. Zawrotnej do ul. Wiślanej)

 ul. Tulipanowa (od ul. Fiołkowej do ul. Borsuczej wraz z sięgaczem 
na działce nr 59/9 obręb 4091) 

 ul. Skrajna (od ul. Fiołkowej do ul. Borsuczej i od ul. Boruszczej
do posesji nr 26)

 ul. Wiślana (od posesji ul. Wiślana 29 do posesji ul. Wiślana 41)

 ul. Zawrotna (od ul. Jarząbków do ul. Borsuczej)

 ul. Złotego Deszczu (od ul. Borsuczej do ul. Magnoliowej)
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Budowa kanalizacji sanitarnej oś. Płonia 
w Szczecinie - Etap I

 W 2015 r. zakończyła się I faza Projektu „Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie oś. Płonia – Etap I” obejmująca 
opracowanie dokumentacji projektowej.

 Uzyskaliśmy stosowne decyzje i pozwolenia umożliwiające 
realizację planowanego przedsięwzięcia. 

 W sierpniu 2016 r. ZWiK Sp. z o.o. podpisała umowę o 
dofinansowanie projektu „Czysta Odra  w Szczecinie” w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, w zakresie której ujęto m.in. przedmiotowe 
zadanie. Wg zatwierdzonego harmonogramu realizacja 
robót w ciągu ulic Przyszłości i Pyrzyckiej  przewidziana jest 
na lata 2018 – 2020. 



 Projektowana kanalizacja sanitarna składać się będzie z :
 kanałów grawitacyjnych z rur kamionkowych o średnicach 

f0,20m÷f0,25m
 przyłączy kanalizacji sanitarnej f0,15m z rur kamionkowych 

doprowadzonych do granic nieruchomości. 
 Kanały grawitacyjne i przyłącza usytuowano w pasie drogowym 

istniejących ulic. Z uwagi na głębokość posadowienia, która 
dochodzi do 5,5 m przyjęto, że będzie ona wykonana w technologii 
bezwykopowej - przeciskiem hydraulicznym sterowanym z 
przewiertem żerdzi pilotowej.

 Łączna długość kanalizacji Etap I :
 kanały główne 1 650 m
 przyłącza 700 m

 Wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi : 
3 602 492,01 zł netto.

Budowa kanalizacji sanitarnej oś. Płonia 
w Szczecinie - Etap I



Budowa kanalizacji sanitarnej oś. Płonia w Szczecinie - Etap I
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