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Modernizacja pompowni na Berzynie 

Wielokrotne awarie i niewydolność obiektu w czasie nawałnic powodowały dotych-

czas podtapianie całych fragmentów Wolsztyna. Z tego powodu Burmistrz Wolsztyn 

Andrzej Rogozinski wielokrotnie występował do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji 

Urządzeń Wodnych w Poznaniu  o modernizację tego obiektu oraz dostosowanie jego 

wydajności do ilości dopływających wód. Starania te spowodowały ujęcie tego zada-

nia w tegorocznym planie inwestycyjnym a w dniu 3 sierpnia br. miał miejsce odbiór 

techniczny zmodernizowanego obiektu.   

Pompownia „Berzyna” zlokalizowana jest na wschodniej stronie obwałowania jeziora 

Berzyńskiego na terenie gminy Wolsztyn. Przepompownia ma za zadanie odprowa-

dzanie nadmiaru wód z terenu o powierzchni ok. 1 100 ha znajdującego się w zasięgu 

jej oddziaływania. Poprzez rów opaskowy przepompownia połączona jest z syste-

mem kanalizacji deszczowej miasta Wolsztyna i odbiera znaczną część wód z tego 

systemu. 

Głównym celem planowanej modernizacji pompowni „Berzyna” było usprawnienie  

i zautomatyzowanie pracy obiektu oraz obniżenie kosztów utrzymania pompowni 

poprzez instalację wydajniejszych pomp z silnikami o mniejszych mocach. W ramach 

inwestycji wykonano: 
*wymianę 4 pomp na energooszczędne i cichsze, 

*remont budynku pompowni w zakresie konstrukcyjno – architektonicznym,   

*remont istniejącego zbiornika wyrównawczego obejmujący odmulenie zbiornika 

oraz uzupełnienie skarp narzutem kamiennym, 

*remont wylotu Ø 1 400 i wlotu dokowego dwóch rowów oraz ich odmulenie na dłu-

gości 50 m, 

*remont instalacji elektrycznej – wymiana przewodów, gniazd, zainstalowanie nowej 

sterowni, 

*remont studni wlotowej pompowni, wykonanie balustrad ochronnych, zabezpiecze-

nie elementów prowadnic oraz krat, uzupełnienie wlotu betonem, wymiana scho-

dów, wymiana ogrodzenia. 

Wykonawcą robót na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-

nych w Poznaniu był ”Envirotech” sp. z o.o. z Poznania. Wartość robót budowlano- 

montażowych wg umowy wyniosła 1,79 mln. zł. Finansowanie zadania odbyło się w 

ramach środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. Prace wykonano w planowanym terminie 9 miesięcy. 

Przebudowa odcinka ulicy Sadowej 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej 

przebudowy odcinka ulicy Sadowej w Wolsztynie oraz kanalizacji 

deszczowej wraz z wykonaniem robót budowlanych określonych w 

dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakcepto-

wanej przez Zamawiającego.  Wartość zadania wynosi około 150 tys. 

zł. Wykonawca robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Usługo-

wo – Budowlane INFRAKOM Sp. z o. o. z Wolsztyna. Inwestycja po-

winna być zrealizowana do końca grudnia br. 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! 

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki 

są BEZPŁATNE. 

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły dzia-

łalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach 

(katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospo-

darczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, suge-

rujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofer-

tami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona  

w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo 

wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. 

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bez-

płatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://

prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/

regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamiesz-

czony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki. 

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy 

podchodzić ze szczególną ostrożnością. 

                  Zespół CEIDG 

         Ministerstwo Gospodarki  


