
Budowa sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-

tłocznym w gminie Będzino, etap I i II.



Gospodarka ściekowa priorytetem rozwoju gminy Będzino.

1. Stan obecny.

Wybudowana w latach ubiegłych kanalizacja grawitacyjno – tłoczna obsługuje jedynie 5 miejscowości gminy. Ścieki odprowadzane są 

do oczyszczenia do oczyszczalni ścieków Jamno w aglomeracji ściekowej Koszalin.

2. Zamierzenia inwestycyjne.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino, podzielony na dwa etapy realizacyjne, przewiduje skanalizowanie 25 

miejscowości gminy Będzino. W etapie I obejmującym północną część gminy planuje się skanalizować 17 miejscowości. Etap II dla

południowej części gminy przewiduje do skanalizowania 8 miejscowości. Ścieki odprowadzane planowanymi do budowy sieciami 

pompowane będą z miejscowości Mścice istniejącymi rurociągami do oczyszczalni Jamno.

3. Uwarunkowania prawne i techniczne.

Gmina Będzino posiada umowę na odbiór i oczyszczanie ścieków ze swojego terenu z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją sp. z o.o. 

w Koszalinie – właścicielem oczyszczalni ścieków „Jamno” dla miasta Koszalina. Uzyskano ponadto zapewnienie o przyjęciu 

dodatkowej, zwiększonej ilości ścieków z terenu całej Gminy.

4. Finansowanie i realizacja projektu.

W bieżącym roku Gmina Będzino planuje złożyć wniosek aplikacyjny o dofinansowanie etapu I budowy kanalizacji sanitarnej do 

Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizację I

etapu projektu planuje się na okres 3 lat, począwszy od roku 2022.



Schemat istniejących i planowanych do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino.



Wykaz miejscowości i liczba mieszkańców gminy Będzino objęta siecią kanalizacji sanitarnej.

Miejscowości
Liczba 

mieszkańców
Miejscowości

Liczba 

mieszkańców

1. Mścice 1718 Kiszkowo 56 Strachomino 237

2. Podamirowo 54 Łasin Koszaliński 69 Strzepowo 269

3. Stoisław 410 Łopienica 97 Wierzchomino 251

4. Dobre 381 Pleśna 18 Dobrzyca 737

5. Dobiesławiec 172 Kładno 168 Miłogoszcz 79

6. Tymień 810 Wierzchominko 81

7. Śmiechów 213 Popowo 124

8. Borkowice 131 Dobre Małe 34

9. Będzino 469

10. Łekno 136

11. Strzeżenice 283

12. Dworek 159

13. Kazimierz Pomorski 177

14. Zagaje 95

15. Barnin 87

16. Skrzeszewo 80

17. Będzinko 151

18.
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korzystających z 

kanalizacji.
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Kanalizacja istniejąca z 

odprowadzeniem ścieków do 

oczyszczalni Jamno.

Planowana budowa kanalizacji w gminie Będzino.

Miejscowości
Liczba 

mieszkańców

Etap I Etap II



Wykaz miejscowości i liczba mieszkańców gminy Będzino objęta siecią kanalizacji sanitarnej.

Liczba mieszkańców 
gminy obecnie 

korzystających z 
kanalizacji.

2735

Liczba 
mieszkańców 
gminy objęta 

etapem I.

3199

Liczba 
mieszkańców 
gminy objęta 

etapem II.

1812

Łączna liczba mieszkańców gminy 
objęta kanalizacją etapu I i II.

5011

% mieszkańców gminy Będzino z dostępem do kanalizacji sanitarnej.

Obecnie 33%
Razem po 

realizacji etapu I.
71%

Razem po 
realizacji etapu I i 

II.
93%



Zakres rzeczowy projektu – etap I i II

Wyszczególnienie
Do wykonania w 

etapie I
Do wykonania w 

etapie II
Razem do wykonania 

w etapie I i II

Kolektory tłoczne [m] 34 491 21 131 55 622

Kanalizacja grawitacyjna [m] 22 654 5 839 28 493

Razem długość sieci kanalizacyjnych 
[m]

57 145 26 970 84 115

Ilość przepompowni [szt.] 37 12 49

Mechaniczna podczyszczalnia ścieków 
[kpl.]

1 0 1

Samochód do czyszczenia kanalizacji i 
przepompowni [szt.]

1 0 1

Agregaty prądotwórcze wraz z 
pojazdami do transportu [kpl.].

2 0 2



Szacunkowy koszt brutto realizacji 

etapu I [zł]

Szacunkowy koszt brutto realizacji 

etapu II [zł]

Razem szacunkowy koszt brutto 

realizacji etapu I i II [zł]

46 296 131 14 767 430 61 063 560

Planowane dofinansowanie 

etapu I budowy kanalizacji 

sanitarnej: Rządowy Fundusz 

Polski Ład - Program Inwestycji 

Strategicznych - 95 %.

Udział własny gminy Będzino - 5 %.

Łączny koszt szacunkowy budowy 

etapu I kanalizacji w gminie 

Będzino

43 981 324 2 314 807 46 296 131

Szacunkowe koszty realizacji etapu I i II budowy kanalizacji w gminie Będzino.

Planowane źródło finansowania realizacji I etapu budowy kanalizacji w gminie Będzino [zł brutto]

Realizację etapu I budowy kanalizacji w gminie Będzino planuje się w latach 2021 - 2023.

W przypadku nie otrzymania dofinansowania inwestycja nie będzie realizowana.



Porównanie koncepcji. - Przewidywane koszty realizacji uporzadkowania
gospodarki ściekowej w gminie Będzino. Str. 1

Założenia analizy porównawczej:

1. W koncepcji Autor metodą wskaźnikową zaktualizował kosztorysy koncepcji z 2016 roku
przewidującej budowę oczyszczalni ścieków w Tymieniu do poziomu cen 2021 roku.

2. Porównano ze sobą koszty budowy składników występujących w obu koncepcjach – sieci
kanalizacyjnych tłocznych i grawitacyjnych, przepompowni ścieków, budowę odpowiednio dla
koncepcji z 2016 roku - oczyszczalni ścieków i koncepcji z 2021 roku podczyszczalni ścieków.

3. Nie ujęto w porównaniu składników inwestycji, występujących w koncepcji z 2021 roku, takich
jak: koszt dokumentacji technicznej, kosztu zakupu pojazdu do czyszczenia kanalizacji, kosztów
zakupu 2 agregatów prądotwórczych na podwoziu wraz z pojazdami do transportu i kosztu
nowego systemu zdalnego monitoringu i sterowania oraz 15 % rezerwy na realizację inwestycji
w okresie 3 lat.



Porównanie koncepcji. - Przewidywane koszty realizacji uporzadkowania
gospodarki ściekowej w gminie Będzino. Str.2



Porównanie koncepcji. - Przewidywane koszty realizacji uporzadkowania
gospodarki ściekowej w gminie Będzino. Str.3

Liczba miejscowości gminy Będzino z dostępem do sieci
kanalizacji sanitarnej po realizacji inwestycji:

1. Z koncepcji z kanalizacją dla zachodniej części gminy
Będzino z oczyszczalnią ścieków w Tymieniu (2016 r.)
wynosi 13 miejscowości.

2. Z koncepcji z kanalizacją gminy Będzino i
pompowaniem ścieków do oczyszczalni Jamno
miasta Koszalina (2021 r.), etapy I i II łącznie wynosi
25 miejscowości, w tym:

a. Po realizacji etapu I – 17 miejscowości.

b. Po realizacji etapu II – 8 miejscowości.

Uwaga
rozbudowa sieci kanalizacyjnych dla pozostałych 

miejscowości gminy Będzino wg. koncepcji budowy 
oczyszczalni ścieków w Tymieniu wymaga dodatkowej 

rozbudowy tej oczyszczalni.
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Porównanie koncepcji. - Liczba miejscowości w gminie Będzino objętych siecią
kanalizacyjną.

Koncepcja kanalizacji dla zachodniej części gminy Będzino z oczyszczalnią
ścieków w Tymieniu (2016 r.)

Koncepcja kanalizacji gminy Będzino z pompowaniem ścieków do
oczyszczalni Jamno miasta Koszalina (2021 r.). Etapy I i II łącznie



Porównanie koncepcji. - Przewidywane koszty realizacji uporządkowania 
gospodarki ściekowej w gminie Będzino. Str.4

Liczba mieszkańców gminy Będzino z dostępem do sieci
kanalizacji sanitarnej po realizacji inwestycji:

1. Z koncepcji z kanalizacją dla zachodniej części gminy
Będzino z oczyszczalnią ścieków w Tymieniu (2016 r.)
wynosi 3160 mieszkańców.

2. Z koncepcji z kanalizacją gminy Będzino i pompowaniem
ścieków do oczyszczalni Jamno miasta Koszalina (2021
r.), etapy I i II łącznie wynosi 5011 mieszkańców, w tym:

a. Po realizacji etapu I – 3199 mieszkaców.

b. Po realizacji etapu II – 1812 mieszkańców.

Uwaga
rozbudowa sieci kanalizacyjnych dla pozostałych 

miejscowości gminy Będzino wg. koncepcji budowy 
oczyszczalni ścieków w Tymieniu wymaga dodatkowej 

rozbudowy tej oczyszczalni.

3160

5011

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Porównanie koncepcji - Liczba mieszkańców gminy Będzino objętych
siecią kanalizacyjną

Koncepcja kanalizacji dla zachodniej części gminy Będzino z
oczyszczalnią ścieków w Tymieniu (2016 r.)
Koncepcja kanalizacji gminy Będzino z pompowaniem ścieków do
oczyszczalni Jamno miasta Koszalina (2021 r.). Etapy I i II łącznie



Zmiana dostępu do kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino w miarę realizacji budowy sieci wg. 
koncepcji z 2021 roku.
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Razem po realizacji etapu I.

Razem po realizacji etapu I i II.

% mieszkańców gminy Będzino z dostępem do sieci kanalizacji 
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