
Operacja pt.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 

Jeleniewo” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich                      

na lata 2014-2020. 

W 2017 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Gmina Jeleniewo 

pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63%  wartości inwestycji. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 3,2 mln złotych. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne PALWOD Ryszard 

Pawlukanis - Gołdap 

Projekt:           Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji SAN SYSTEM- Karol Brodowski 

Inspektorzy nadzoru:  Roman Popow, Szczepan Cherubin 

  

 

W ramach projektu w latach 2018-2019 Gmina Jeleniewo wykonała następujące zadania: 

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jeleniewo 

Długość sieci wodociągowej - 1684 m 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - 1596 m wraz z zasuwami, hydrantami 

przeciwpożarowymi, komorą zasuw. 



2. Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Podwysokie 

Jeleniewskie” 

Długość sieci wodociągowej - 1893 m wraz z zasuwami liniowymi, hydrantami 

przeciwpożarowymi. 

3. „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, 

gmina Jeleniewo”. Koszt budowy Stacji Gulbieniszki wyniósł - 2 mln 417 tysięcy złotych 

brutto.  Wydajność dobowa stacji uzdatniania wody wynosi 800 m3/dobę 

 

W zakresie budowy Stacji uzdatniania wody w Gulbieniszkach wykonano: 

- remont ujęcia wody - dwóch studni głębinowych ; 

- budowę kompletnej głębinowej studni wody o wymaganej wydajności 50 m3/h; 

- rozbiórkę istniejącego budynku technologicznego; 

- budowę parterowego budynku technologicznego o powierzchni zabudowy 148 m2, w 

którym znajduje się hala technologiczna, pomieszczenie biurowo-szatniowe, w.c., 

umywalnia, chlorownia, hala agregatu; 

- budowę ogrodzenia terenu; 

- budowę ciągów komunikacyjnych; 

- budowę dwóch stalowych nadziemnych zbiorników wody czystej o pojemności 100 m3 

każdy; 

- budowę odstojnika popłuczyn; 



- budowę układu technologii uzdatniania wody o wydajności 40 m3/h; 

- przebudowę rurociągów doprowadzających wodę surową do stacji wodociągowej; 

- przebudowę rurociągu zasilającego istniejącą gminną sieć wodociągową; 

- budowę odcinków kolektorów ssących i tłocznych wody uzdatnionej 

ze zbiornika retencyjnego; 

- budowę zbiornika bezodpływowego (szamba); 

- budowę kanalizacji odprowadzającej ścieki z wanny chloratora do szczelnego 

zbiornika wraz z budową neutralizatora; 

- budowę kolektora wód popłucznych, spustowych i przelewowych ze zbiornika 

retencyjnego; 

- przebudowę linii kablowych sterowniczych i zasilających; 

- montaż rezerwowego zasilania elektrycznego. 

 

 


