
 

KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW: budownictwo ogólne,

uj cia i stacje uzdatniania wody, pompownie, hydrofornie, drogi i uzbrojenie terenu, zieleñ, geologia ę

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

Przedstawiam wykaz dokumentacji projektowej opracowanych w ciągu ostatnich 20 

lat [od 1992r.] o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącym 

przedmiotem zamówienia, potwierdzonych referencjami do każdej z wymienionych prac. 

 

INFORMACJA O WYKONANYCH PRACACH 

PROJEKTOWYCH. 
 

 

 Kadra projektancka składa się w z doświadczonych i z wieloletnim stażem 
pracowników biur projektowych, co gwarantuje wysoki i fachowy poziom opracowań 
projektowych. 

 

 Projektanci posiadają uprawnienia projektowe o profilu zgodnym z niniejszą 

ofertą. 

 

 Główny projektant mgr inż.Andrzej Rychlicki opracował od 1992 roku 

następujące ważniejsze projekty: 

 

1. Budowa zbiorników wodociągowych V=2 x 2000 m3 w Choszcznie[1991].* 

2. Modernizacja zbiornika wieżowego w Dębnie Lubuskim [1991].* 

3. Uzbrojenie ulic: Lednicka, Łanowa, Chlebowa, Dożynkowa, Żytnia, Żeńców na 

Osiedlu Gumieńce w Szczecinie [1993-4].* 

4. Budowa wodociągu, kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m.Żelewo [1991]. 

5. Uzbrojenie terenu budownictwa jednorodzinnego "STOBNICA I i II" w 

Mierzynie, Gmina Dobra Szczecińska /sieć wodociągowa-kanalizacyjna, rurociąg 

ściekowy tłoczny, przepompownia ścieków/ [1992].* 

6. Program rozbudowy systemu wodociągowego dla m.Gryfice [1993].* 

7. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gdyńskiej, Grudziądzkiej i Klonowej w 

Stargardzie [1993].* 

8. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Starogrodzka-Strzelecka w Gryficach 

[1993].* 

9. Uzbrojenie terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Jagiellońska - 

Kościuszki w Chojnie [1993].* 
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10. Budowa kanalizacji ściekowej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym wraz 

kilkudziesięcioma przepompowniami ścieków dla Pilchowa i Głębokiego w 

Szczecinie [1994].* 

11. Budowa stacji uzdatniania wody i zbiorników wodociągowych V=2 x 500 m3 

w Nowogardzie /główny projektant/. 

12. Kolektor ściekowy Kobylanka - Stargard /główny projektant/. 

13. Wymiana sieci wodociągowej w ulicy: Ostrawicka, Monte Cassino, Roosevelta, 

Jagiellońska, Pl.Zwycięstwa w Szczecinie [1994].* 

14. Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Gdańska wraz z przebudową istniejącego 

uzbrojenia na Moście Cłowym [1994].* 

15. Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Szczawiowa w Szczecinie[1994].* 

16. Sieć wodociągowa przesyłowa wraz z przyłączami do budynków w m. Jelenin 

z ujęcia wodociągowego położonego w m. Brwice [1994].* 

17. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w ulicach: Zaściankowa, Sobieskiego, 

Kadetów, Środkowa, Grenadierów, Rozmarynowa, Podchorążych na Osiedlu 

Bezrzecze w Szczecinie [1994]. 

18. Stacja wodociągowa w Tanowie – magistrala wodociągowa do m.Polic i zasilanie 

energetyczne [1994]. 

19. Stacja wodociągowa w Tanowie [1994]. 

20. Przepompownia ścieków P2 przy ul.Barwickiej w Chojnie [1995].* 

21. Przebudowa uzbrojenia na Moście Cłowym w Szczecinie [1995]. 

22. Ocynkownia zanurzeniowa w Zwierzyniu. 

23. Sieć gazowa wraz z przyłączami w ulicach Sikorskiego, Czarneckiego i 

Modrzewskiego w Szczecinie [1995]. 

24. Uzbrojenie budownictwa jednorodzinnego "Nad Stobnicą" w Mierzynie [sieci 

wodociągowe, kanalizacja deszczowa i ściekowa wraz z przepompownią, sieci 

gazowe, sieci teletechniczne i energetyczne] [1996].* 

25. Budowa sieci wodociągowej Brzostowo-Jedlice [1995]. 

26. Kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią z Moczkowa do Barlinka i w 

ul.Gorzowska-Stodolna w Barlinku [1995].* 

27. Rozbudowa systemu wodociągowego wraz ze stacją wodociągową i zbiornikiem 

wyrównawczym w Chojnie [1995].* 

28. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Armii Krajowej, 

Mostowa, Władysława Sikorskiego w Lipianach [1995].* 

29. Sieć gazowa w ul.Dubois, Niemierzyńska, Wielkopolska i Mickiewicza w 

Szczecinie. 

30. Hydrofornia wraz z rurociągami zasilającymi dla m.Pilchowo [1996].* 

31. Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego „Szczecin-Pogodno” [sieci 

wodociągowe, kanalizacja deszczowa i ściekowa wraz z przepompownią, sieci 

gazowe, sieci teletechniczne i energetyczne] [1996]. 

32. Podłączenie studni głębinowych Nr 5a i 5b do stacji  wodociągowej na terenie 

byłego lotniska w Chojnie [1996].* 



 

KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW: budownictwo ogólne,

uj cia i stacje uzdatniania wody, pompownie, hydrofornie, drogi i uzbrojenie terenu, zieleñ, geologia ę

 

33. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompownią i deszczowej w Kamieniu 

Pomorskim [1996]. 

34. Sieć wodociągowa w ul.Zachodniej i do cmentarza komunalnego w Trzebieży 

[1996].* 

35. Budowa przesyłowej sieci wodociągowej i kolektorów ściekowych wraz z 

przepompownią w ul.Polnej i Dworcowej w Trzcińsko Zdroju [1997]. 

36. Instalacja wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz hydrantowa na 

terenie obiektu MAXCAR w Szczecinie [1997]. 

37. Sieć wodociągowa w ulicy Gdańskiej w Szczecinie [1997]. 

38. Projekt remontu stadionu lekkoatletycznego w Warszawie-kanalizacja deszczowa 

i sieć zraszaczowa. 

39. Budowa sieci wodociągowej do osady Barnkowo [1997].* 

40. Sieć wodociągowa Prusinowo-Niekładź [1997].* 

41. Uzbrojenie terenów budownictwa jednorodzinnego w Gryficach przy ulicy 

Niechorskiej [1997] [sieci wodociągowe, kanalizacja deszczowa i ściekowa, sieci 

gazowe, sieci i energetyczne].* 

42. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompownią w ulicy Okólnej, 

Uzdrowiskowej, Jeziornej, Wolności i Chojnickiej w Trzcińsko Zdroju [1998]. 

43. Kanalizacja sanitarna w ulicach Nad Potokiem, Osowska i Wiejska w Pilchowie 

[1998]. 

44. Przyłącza wodociągowe do posesji przy ulicy 1 Maja, Owocowa, Miodowa, I 

Armii Wojska Polskiego, Głęboka, Brzozowa, Ogrodowa, Trzcinowa, Prosta, 

Promowa w Świnoujściu-Karsibór [1999]. 

45. Budowa sieci wodociągowej przesyłowej wraz z przyłączami do budynków 

mieszkalnych położonych w m.Czartoryja [1999].* 

46. Budowa domu jednorodzinnego przy ulicy Dębowej w Szczecinie. 

47. Budowa domu wielorodzinnego przy ulicy Puckiej w Szczecinie. 

48. Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Dziennikarskiej-Koszarowej w 

Szczecinie [2000]. 

49. Uzbrojenie osiedla Dąbie w Szczecinie[1999-2000]*: 

 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja deszczowa z separatorami i osadnikami, 

 kanalizacja ściekowa wraz z przepompowniami i rurociągami 

tłocznymi, 

 sieć gazowa niskiego ciśnienia, 

 sieć kablowa NN i WN, 

 sieć teletechniczna, 

 modernizacja dróg 

50. Sieć wodociągowa w ulicy Pomorskiej w Szczecinie [2000].* 

51. Modernizacja kanalizacji rozdzielczej w ulicy Konopnickiej i Kościuszki w 

Policach [2001]. 

52. Magistrala wodociągowa Ø225 mm w ulicy Noteckiej w Szczecinie [2001].* 

53. Sieć wodociągowa w ulicy Wrzesińskiej w Szczecinie [2001]. 
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54. Koncepcja rozbudowy kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla gminy 

Świdwin [2001]. 

55. Koncepcja rozbudowy kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla gminy 

Brzeźno [2001]. 

56. Uzbrojenie terenów budownictwa wielorodzinnego w rejonie ulicy Mochnackiego 

w Szczecinie [2001]. 

57. Uzbrojenie terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Miłosławskiej 

w Szczecinie [2001]. 

58. Budowa magistralnej sieci wodociągowej i kanalizacja ściekowej wraz z 

przepompowniami, z Goleniowa do Rurzycy [2002].* 

59. Koncepcja rozbudowy kanalizacji ściekowej dla gminy Ińsko [2002]. 

60. Koncepcja i dokumentacja techniczna rozbudowy kanalizacji ściekowej dla 

miejscowości Jarosławsko-Krzynki-Ługowo [2002].* 

61. Budowa ulicy Granicznej wraz z podjazdami i chodnikami oraz odwodnieniem w 

Goleniowie [2002].* 

62. Budowa kanalizacji deszczowej dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie-

Dąbiu [2002]. 

63. Budynek usługowo-biurowy na działce Nr 48 obręb 50 - Śródmieście przy 

ul.Grudziądzkiej 3 w Szczecinie [2002]. 

64. Budowa kanalizacji ściekowej na terenie przedsiębiorstwa „CERTA 2” w 

Szczecinie [2003]. 

65. Kanalizacja ściekowa i deszczowa w ulicy Wiejskiej w Pilchowie gmina Police 

[2002]. 

66. Uzbrojenie [kanalizacja ściekowa, deszczowa i roboty drogowe] w ulicy Zielonej 

w Pilchowie gmina Police [2002].* 

67. Budowa ulicy – przedłużenie ulicy Przyjaciół Żolnierza od ul.Ks.Warcisława I do 

ul.Krasińskiego [2002]. 

68. Rozbudowa kanalizacji ściekowej dla miejscowości Jarosławsko-Krzynki-

Ługowo [2002].* 

69. Budowa systemu kanalizacji ściekowej w południowo-zachodniej części gminy 

Stargard Szczeciński [2003].* 
 Etap I. Koszewo -budowa przepompowni ścieków, podłączenie do przepompowni istniejącej 

sieci kanalizacyjnej wsi Koszewo, budowa przesyłu ścieków do wsi Koszewko. 

 Etap II. Koszewko -budowa przepompowni, podłączenie do przepompowni ścieków ze wsi 

Koszewo i Koszewko, budowa przesyłu ścieków do wsi Wierzchląd. 

 Etap III. Wierzchląd - budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej we wsi 

Wierzchląd, podłączenie do przepompowni ścieków ze wsi Koszewo, Koszewko i Wierzchląd, 

budowa przesyłu ścieków do wsi Skalin. 

 Etap IV. Skalin - budowa przepompowni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi 

Skalin, podłączenie do przepompowni ścieków ze wsi Koszewo, Koszewko, Wierzchląd i 

Skalin, oraz zaprojektowanie możliwości włączenia do przepompowni ścieków ze wsi 

Kunowo (gmina Kobylanka), budowa przesyłu ścieków do wsi Golczewo. 

 Etap V. Golczewo - budowa przepompowni ścieków, i sieci kanalizacyjnej we wsi Golczewo, 

podłączenie do przepompowni ścieków ze wsi Koszewo, Koszewko, Wierzchląd, Skalin 

Kunowo i Golczewo, budowa przesyłu ścieków do Stargardu Szczecińskiego. 
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70. Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Ogrodniczej 

w Szczecinie – Ogrodnicza II [2003]. 

71. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w ciągu ulic Słowackiego i Wybrzeże 

Kościuszkowskie w Dziwnowie. Kanalizacja deszczowa [2003]. 

72. Budowa kanalizacji ściekowej dla Gminy Ińsko w ramach Związku Gmin 

Ińskiego Parku Krajobrazowego [2003-2004] *. 
- Budowa kanalizacji ściekowej, przepompowni i rurociągów tłocznych w m.Ciemnik. 

- Budowa kanalizacji  ściekowej, przepompowni i rurociągów tłocznych w m.Czertyń. 

- Budowa kanalizacji  ściekowej, przepompowni i rurociągów tłocznych w m.Gronówko. 

- Budowa kanalizacji  ściekowej w m.Ińsko. 

- Budowa kanalizacji  ściekowej, przepompowni i rurociągów tłocznych w m.Miałka. 

- Budowa kanalizacji  ściekowej, przepompowni i rurociągów tłocznych w m.Storkowo. 

- Budowa kanalizacji  ściekowej, przepompowni i rurociągów tłocznych w rejonie Zatoki Miałka. 

73. Budowa linii energetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej 

słupowej i linii energetycznej 0.4 kV w m.Białuń [2004]. 

74. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami w ulicy Goleniowskiej w 

Szczecinie [2004]. 

75. Kompleksowe odprowadzenie ścieków i wód deszczowych z rejonu na zachód od 

ul.Kościuszki w Policach [2004]. 

76. Modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i ściekowej na 

terenie targowiska „Manhattan” [2004]. 

77. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: Dyngusowa, Bydgoska i Szczawiowa w 

Szczecinie [2004]. 

78. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do wsi Stare Leśno gmina Police 

[2004]. 

79. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 w m.Orzechów [2004]. 

80. Budowa kanalizacji deszczowej i ściekowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 

w Szczecinie-Dąbiu [2004]. 

81. Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Ogrodniczej 

w Szczecinie – Ogrodnicza III [2004].* 

82. Modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i ściekowej na 

terenie targowiska „Manhattan” [2006].* 

83. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Warszewskiej w Pilchowie[2006]. 

84. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Mierniczej 

10 w Szczecinie. Roboty drogowe [2006].* 

85. Budowa kanalizacji ściekowej, przepompowni i rurociągów tłocznych na terenie 

Osiedla Głębokie w Szczecinie [2006]. 

86. Przebudowa pompowni wody „Niebuszewo” wraz z magistralą wodociągową 

przy ul.Warcislawa 29 w Szczecinie [2006]. 

87. ISPA – Kontrakt Nr 2000/PL/16/P/PE/016-15 Partia 2 „Budowa sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej dla prawobrzeżnej części Szczecina. Uzbrojenie 

osiedla Dąbie w Szczecinie” [2005-2007*: 
- sieć wodociągowa, 

- kanalizacja deszczowa wraz z separatorami i osadnikami, 

- kanalizacja ściekowa wraz z przepompowniami i rurociągami tłocznymi, 
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- sieć kablowa NN, 

- linie światłowodowe, 

- monitoring pracy przepompowni ścieków, 

- roboty drogowe. 

88. Budowa kanalizacji deszczowej i ściekowej oraz sieci wodociągowej wraz 

przyłączami w ulicy Ludowej i 1000 lecia Państwa Polskiego na odcinku od 

ul.Turystycznej do ul.Pomorskiej w Międzyzdrojach [2007].* 

89. Budowa promenady, dróg, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i 

ściekowej oraz sieci wodociągowej wraz przyłączami w ulicy Promenady Gwiazd 

i Bohaterów Warszawy, Morska, Spokojna, Wesoła,  Zdrojowa w 

Międzyzdrojach [2007].* 

90. ISPA - Budowa magistrali wodociągowej MIEDWIE - Szczecin-Kijewo. Zmiana 

trasy magistrali wodociągowej Ø700mm pomiędzy węzłami W46 i W50 [2007]. 

91. Modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia w m.Barlinek 

[2007]. 

92. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Miedwie – System 

Stargard Szczeciński. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych 

(wraz z przepompowniami i tłoczniami ścieków) i sieci wodociągowej w 

m.Koszewo, Koszewko, Wierzchląd, Skalin, Golczewo[2007-2009]. *  

93. Koncepcja programowa dla przedsięwzięcia p.n. „Przesył ścieków sanitarnych 

Morzyczyn – Kunowo - Skalin – Golczewo” [2008]. 

94. ISPA - Kontrakt Nr 2000/PL/16/P/PE/016-13 „Budowa sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina. Budowa magistrali 

wodociągowej Warszewo –Mścięcino. Komory redukcji ciśnienia”. [2008]. 

95. ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W DORZECZU 

PARSĘTY – REJON III SZCZECINEK – KONTRAKT XXV.I JRP.XXV.I-

3410/07: 
- sieć wodociągowa (26.676,38 m), 

- kanalizacja ściekowa grawitacyjna (11.260,15 m) wraz z przepompowniami i 

rurociągami tłocznymi (28.084,22 m), 

- sieć kablowa NN i oświetleniowa, 

- monitoring pracy przepompowni ścieków i SUW, 

- roboty drogowe,  

- stacje uzdatniania wody (2 obiekty), 

- hydrofornie (1 obiekt),  

- AKPiA (SUW, hydroforni, przepompowni ścieków). 

96. ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W DORZECZU 

PARSĘTY – REJON III SZCZECINEK – KONTRAKT XXVII.I JRP.XXVII.I-

3410/07”:  
- sieć wodociągowa (52.228,00 m), 

- kanalizacja ściekowa grawitacyjna (7.215,00 m) wraz z przepompowniami i 

rurociągami tłocznymi (25.232,00 m), 

- sieć kablowa NN i oświetleniowa, 

- monitoring pracy przepompowni ścieków i SUW, 

- roboty drogowe,  

- stacje uzdatniania wody (2 obiekty), 

- hydrofornie (2 obiekty), 
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- AKPiA (SUW, hydroforni, przepompowni ścieków). 

 

97. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Orlej w Międzyzdrojach: 
- sieć wodociągowa, 

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna, 

- kanalizacja deszczowa, 

- sieć kablowa NN i oświetleniowa, 

- roboty drogowe. 

98. Remont i przebudowa ulicy Polnej w Międzyzdrojach: * 
- sieć wodociągowa, 

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna, 

- kanalizacja deszczowa, 

- sieć kablowa oświetleniowa, 

-kanalizacja teletechniczna, 

- roboty drogowe. 

99. Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami w m.Kliniska Wielkie, gmina Goleniów. 

100. Myjnia samochodowa wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Staszica w 

Szczecinie. 

101. Przyłącze cieplne pomiędzy biogazownią a węzłem cieplnym zakładu LM 

Glasfiber w m.Łozienice, gmina Goleniów 

102. Kanalizacja sanitarna w ul.Wczasów, sieć wodociągowa w ulicy Batalionów 

Chłopskich, Bulwar Gdański, Górnośląska, Mączna, Rymarska, Warmińska, Widok, 

Winogronowa, Żaglowa w Szczecinie. 

103. Kanalizacja zewnętrzna przemysłowa grawitacyjna na terenie elektrociepłowni 

w Szczecinie, ul.Gdańska 34a. 

104. Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych 

Trzebusz i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe. Rurociąg 

tłoczny kanalizacji sanitarnej na odcinku Wielgowo – ul.Zwierzyniecka w Szczecinie. 

 

 

Uwaga: * opracowania posiadające referencje. 

 

 Andrzej Rychlicki jest głównym projektantem następujących opracowań: 

 -Przeprawa mostowa przez rzekę Regalicę w Szczecinie /projektowane 

i realizowane uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacja ściekowa i 

deszczowa, linie energetyczne - 0.4 kV, 15 kV, oświetleniowa, 

kanalizacja telekomunikacyjna, sieć gazowa niskiego i średniego 

ciśnienia, roboty melioracyjne.*  

 

 Nadmieniamy, że Andrzej Rychlicki w swojej pracy zawodowej był 

współautorem lub głównym projektantem tematów w zakresie, tj.: 

1. - stacje uzdatniania wody w Chojnie, Choszcznie, Goleniowie, 

Gryficach, Goleniowie, Gryfinie-Krzypnicy, gmina Barwice 

(Barwice, Białowąs, Chłopowo, Nowy Chwalim),  

2. - pompownie wody i ścieków, hydrofornie, 



 

KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW: budownictwo ogólne,

uj cia i stacje uzdatniania wody, pompownie, hydrofornie, drogi i uzbrojenie terenu, zieleñ, geologia ę

 

3. - sieci wodociągowe d=80 - 700 mm,   

4. - sieci kanalizacyjne deszczowe i sanitarne d=0.15 - 2.2 m, 

5. - sieci gazowe, 

6. - robót drogowych, 

7. - linii kablowych energetycznych NN i WN, światłowodowych, 

telekomunikacyjnych, 

 

  

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne zaprojektowano dla miasta [miejscowości]: 

-Barlinek, 

-Barwice [wraz z całą gminą]   

-Brzeźno [wraz z całą gminą]   

-Chojna,            

-Choszczno,    

-Dębno Lubuskie,  

-Dziwnów      

-Goleniów wraz z gminą,         

-Gorzów Wielkopolski,  

-Gryfice,   

-Ińsko [wraz z całą gminą]   

-Jarosławsko [wraz z gminą],    

-Kamień Pomorski,  

-Kołbaskowo,  

-Lipiany,    

-Mierzyn,   

-Międzyzdroje,  

-Mieszkowice, 

-Myślibórz,    

-Nowogard,   

-Piaski Wielkie,  

-Police,   

-Resko,    

-Stargard Szczeciński [wraz z gminą],   

-Szczecin,  

-Świdwin [wraz z całą gminą]    

-Świnoujście,   

-Trzcińsko Zdrój, 

-Trzebież,    

-Warszawa,   

-Żelewo.       

            

          Andrzej Rychlicki 

(Tel. 502 634 199) 


