
Krótka historia zespolonej inwestycji w miejscowości Biała Kopiec 

(przebudowa drogi + budowa kanalizacji sanitarnej)  
 

1. Projektowanie kanalizacji sanitarnej – marzec 2014 r. – czerwiec 2017 r. 

2. Projektowanie przebudowy drogi Nr 4717E Czastary – Kopiec – 2017 r.  zakończone zgłoszeniem  

    styczeń 2018 r. 

3. Odstąpienie przez Zarząd Powiatu w Wieluniu na wniosek Gminy Biała w lipcu 2017 r. od 

    odtwarzania pasa jezdniowego po umieszczeniu kanalizacji na całej szerokości (5-6 m) drogi w   

    miejscowości Biała Kopiec (decyzja z dnia 25 lipca 2017 r. ) pod warunkiem podejścia do wspólnej  

     inwestycji drogowej w  miejscowości Biała Kopiec. 

4. Uzgodnienie Wójta Gminy Biała z Zarządem Powiatu w Wieluniu w sierpniu/wrześniu 2018 r.  

    o wspólnym podjęciu się przygotowania finasowania powiatowej inwestycji drogowej  

    w miejscowości Biała Kopiec. 

5. Złożenie wniosku przez Powiat Wieluński do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.  

    o dofinansowanie inwestycji na drodze powiatowej w miejscowości Biała Kopiec – wrzesień 2018 r.  

6. Rekonstrukcja aglomeracji kanalizacyjnej w Gmine Biała – 2018/2019, uzgodnienia z Wodami  

    Polskimi (zmiana prawa wodnego).  

7. Złożenie wniosku do UM w Łodzi o dofinsowanie oczyszczalni i kanalizacji kanalizacji - marzec   

    2019). 

8. Uchwalenie budżetów na 2019 r. Gminy i Powiatu z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym,   

    podpisanie umowy o dotowaniu Powiatu przez  Gminę. 

9. Pojawienie się listy rankingowej w ŁUW z dofinansowaniem inwestycji drogowych  –  

     listopad/grudzień 2018 r. 

10. Ogłoszenie przez Powiat i Gminę wspólnego postępowania na udzielenie zamówienia 

      publicznego na realizację zespolonej inwestycji kanalizacyjno-drogowej – 28.03.2019 r., podjęcie  

      uchwał i podpisanie porozumienia (przed podpisaniem umowy Powiat – Wojewoda o  | 

      dofinansowanie z FDS, maj 2019 r.). 

11. Wybór wykonawcy – 28.05.2019 r., podpisanie z nim umów na wyknanie kanalizacji i przebudowę  

      drogi, początek czerwca 2019 r. 

12. Ogłoszenie listy rankingowej przez Urząd Marszałkowski i podpisanie umowy Gminy  

      z Województwem na dofinansowanie kanalizacji (ponad 14 mln zł) (sierpień -listopad 2019 r.). 

13. Odbiór inwestycji kanalizacyjnej – październik 2019 r.  

14. Zaciągniecie kredytu przez  Gminę (podpisanie umowy z bankiem) na finasowanie zespolonej  

      inwestycji. 

15. Odbiór inwestycji drogowej – grudzień 2019 r. 

16. Wymiana oświetlenia na energooszczenne – ledowe (fundusz sołecki) (czerwiec 2019 r.). 

17. Wywalczenie przez Gminę zmiany prewspólczynnika zwrotu zapłaconego Vat-u od inwestycji  

      kanalizacyjno – wodociągowych z 7% na 99% (długa procedura z KAS zakończona w NSA, 

      listopad 2018 – sierpień 2019). 


