
Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak.
Gmina Frysztak  położona jest na jednym z najbardziej malowniczych przełomów Wisłoka 

zwanym Bramą Frysztacką. Środowisko przyrodnicze stanowi jeden z największych atutów gminy, 
dlatego  też  zadania  prowadzące  do  jego  ochrony  są  tu  niezmiernie  ważne.  Obecny  sposób 
prowadzenia gospodarki ściekowej stwarza możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków np: do 
ziemi lub cieków wodnych. Brak kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków o przepustowości 
umożliwiającej  odbiór  ścieków z  terenu  całej  gminy ,powoduje  szereg  problemów związanych 
obniżeniem zdrowotności i higieny życia codziennego mieszkańców, a także zanieczyszczeniem 
środowiska.  Gmina  Frysztak  podjęła  działania  zmierzające  do  kompleksowego  rozwiązania 
gospodarki ściekowej na całym obszarze gminy. 
W roku 2006 został zlecony do wykonania program funkcjonalno-użytkowy do zaprojektowania 
nowej  oczyszczalni  ścieków w miejscowości  Pułanki.  W efekcie  dokonano  zakupu  terenu  pod 
oczyszczalnię  ścieków  i  rozpoczęto  w  2007  roku  prace  projektowe.  Równocześnie  rozpoczęte 
zostały prace projektowe nad dokończeniem budowy sieci  kanalizacji  sanitarnej  wsi Frysztak z 
przełączeniem  istniejącego  systemu  kanalizacji  sanitarnej  wsi  Twierdza  i  Glinik  Dolny  do 
projektowanej oczyszczalni ścieków w Pułankach.
W roku 2008 został złożony przez gminę Frysztak wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: 
„Budowa  oczyszczalni  ścieków  w  Pułankach  wraz  z  siecią  kanalizacji  sanitarnej  wsi  Frysztak  z  
przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w m.  Glinik  Dolny  i  Twierdza,  Gmina  
Frysztak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 
– 2013  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Frysztak oraz na budowie 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Pułanki, do której doprowadzane będą ścieki z miejscowości 
Pułanki, Frysztak, Glinik Dolny, Twierdza. Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Pułanki zostaną do niej  przekierowane istniejące sieci  kanalizacji  sanitarnej wsi Glinik Średni i 
Cieszyna oraz projektowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Gogołów, Glinik Górny, 
Lubla,  Widacz,  Kobyle  i  Stępina.  Realizacja  projektu  przede  wszystkim zlikwiduje  zagrożenia 
ekologiczne oraz wyeliminuje nielegalny zrzut nieczystości do środowiska naturalnego. W wyniku 
wstępnej  oceny  złożonych  wniosków  oraz  uzyskanej  punktacji  ,  gmina  Frysztak  została 
zakwalifikowana  do  dofinansowania  na  liście  rezerwowej.  W  związku  z  przeprowadzonymi 
postępowaniami przetargowymi , a także korzystnym kursie Euro w stosunku do waluty krajowej 
wniosek nasz został zakwalifikowany do płatności w bieżącym roku. 
Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych w ramach RPO WP na 
lata  2007-2013,  przed  podpisaniem umowy o  dofinansowanie  ,  zostały wszczęte  postępowania 
przetargowe w trybie ustawy prawo zamówień publicznych  w celu wyłonienia wykonawców w 
zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych. 
W przeprowadzonej  procedurze  przetargowej  na  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  wpłynęły  3 
oferty  spośród  których  wybrano  najkorzystniejszą  pod  względem  warunków  zawartych  w 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (SIWZ)  tj.  ofertę  firmy  MGGP S.A.  ,  33-100 
Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6, za kwotę brutto  149 450,00 zł.
W przeprowadzonej procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych wpłynęło 5 ofert, 
spośród których wybrano najkorzystniejszą pod względem warunków zawartych w SIWZ tj. ofertę 
firmy „Konsorcjum FRYSZTAK”
Lider:  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  i  Drogowych  w  Krośnie  S.A.  ul.  Grodzka 
26,38-400 Krosno
Partner  I:  Przedsiębiorstwo  Usługowo-Produkcyjno-  Handlowe  OTECH  Sp.  z  o.o., 
ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice
Partner  II:  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  i  Melioracyjnych  w Jaśle  Sp.  z  o.o.  , 
ul. 3-go Maja 30,38-200 Jasło 
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za kwotę brutto 12 279 229,99 zł.
W dniu  21  lipca  została  podpisana  pomiędzy Województwem Podkarpackim w imieniu  którego 
występuje  Zarząd  Województwa  Podkarpackiego-  jako  Instytucją  Zarządzającą  Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2007-2013  ,  a  Gminą  Frysztak 
umowa numer UDA-RPPK.04.01.00-18-027/08-00 o dofinansowanie projektu objętego wnioskiem. 
Dofinansowanie wynikające z zawartej umowy , przed podpisaniem umów z Wykonawcami nadzoru 
inwestorskiego oraz robót  budowlanych zostało ustalone na maksymalna możliwą do otrzymania 
kwotę 10 000 000,00 zł. jednak nie więcej niż 56, 22 % w zaokrągleniu w stosunku do rzeczywistej 
kwoty wynikającej  z  podpisanych umów z Wykonawcami.  Całkowita  wartość projektu w wersji 
podstawowej wynosiła kwotę 18 486 649,30 zł. 
W efekcie  przeprowadzonych  procedur  przetargowych  oraz  zawartych  umów  całkowita  wartość 
projektu wynosi kwotę 12 478 679,99 zł. w tym kwota dofinansowania w ramach RPO WP na lata 
2007-2013  wynosi 6 641  386,93 zł. 
W  chwili  obecnej  rozpoczęte  są  roboty  budowlane  związane  z  budową  oczyszczalni  ścieków 
w  miejscowości  Pułanki  o  przepustowości  średniodobowej  1500  m/3.  W  najbliższym  czasie 
rozpoczęte zostaną na niektórych odcinkach roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej.  Termin zakończenia robót związanych z  budową sieci  kanalizacyjnej  upłynie  z dniem 
16.08.2010 roku ,  natomiast  całkowite  oddanie do eksploatacji  nowo wybudowanej  oczyszczalni 
ścieków w Pułankach po rozruchu technologicznym nastąpi do dnia 29.10.2010 roku. 
Gmina  Frysztak  złożyła  wniosek  celem zawarcia  aneksu  do  umowy z  Instytucją  Zarządzającą  , 
odzwierciedlający rzeczywisty poziom dofinansowania po procedurach przetargowych. W ramach 
projektu ujęte są również koszty niekwalifikowane obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
budową oraz budowę przykanalików do budynków ( przyłączy kanalizacyjnych) ,  a także koszty 
rozruchu  technologicznego  których  suma  wynosi  kwotę  665  469,51  zł.  W wyniku  rozwiązania 
problemów gospodarki ściekowej , powstanie możliwość zagospodarowania w późniejszym terminie 
centrum Frysztaka (  ulic  i  placów) ,  co jeszcze bardziej  uatrakcyjni naszą gminę pod względem 
turystycznym i estetycznym.

Poniżej przedstawiamy wzór tablic informacyjnych zamieszczonych w miejscach realizacji 
projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: 
Budowa  oczyszczalni  ścieków  w  Pułankach  wraz  z  siecią  kanalizacji  sanitarnej  wsi 
Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w m. Glinik Dolny 
i Twierdza, Gmina Frysztak.

Całkowita wartość projektu :  12 478 679,99 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 6 641 386,93 
PLN 

Nazwa beneficjenta: Gmina Frysztak , ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak,

Strona internetowa beneficjenta: www.frysztak.pl     www.rpo.podkarpackie.pl.
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