Inwestycje realizowane na terenie Miasta Pruszków
(na dzień 31 stycznia 2020 roku)
Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Pruszków. Wieloletni Plan Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025
(zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 21 inwestycji dla Miasta
Pruszków. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do
wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja
okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.
Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie
nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest
wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i
realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania
wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania
terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o
nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność
stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę
zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania
Inwestycyjnym na 2020 rok
A.

inwestycji

umieszczonych

w

Planie

Zadania zrealizowane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Księcia Józefa odc. Księcia Józefa 23 Kosynierów wraz z przyłączami z Dn 200 na Dn 300 L 223,5 m; w ul. Kosynierów odc.
Księcia Józefa - Sowińskiego wraz z przyłączami z Dn 100 na Dn 200 L 319 m; w ul.
Ziemowita odc. Księcia Józefa do węzła przewodów wodociągowych w ul. Ziemowita,
Żółkiewskiego i Dąbrowskiego wraz z przyłączami z Dn 100 na Dn 200 L 359,5 m odtworzenie nawierzchni.
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Otwockiej odc. Piotrkowska – Kielecka Dn 100
L 54 m.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Groblowej i 3KDZ, Dn 0,3 L 416 m wraz z odcinkami
sieci Dn 0,2/0,3 L 25 m.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jastrzębia i Gomulińskiego Dn 0,16/0,2 L ca 137
m.

B.

Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Moniuszki odc. Przemysłowa - Chopina Dn
100 L ca 201 m; Szkolnej odc. Stacja Uzdatniania Wody - 3 Maja Dn 150 L ca 587 m;
Szkolnej odc. hydrofornia "Żbików" - Długa Dn 150 L ca 63 m; Obrońców Pokoju odc.
Moniuszki - Kościuszki Dn 150 L ca 627 m; Wesołej odc. 3 Maja - Długa Dn 100 L ca 454
m. Termin realizacji: 20.05.2020 r.
5. Faza VI Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego (cz. pruszkowska), wraz z
Inżynierem kontraktu. Termin realizacji 20.10.2021 r.
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie 1 Zaprojektowanie i wybudowanie magistrali wodociągowej na odcinku
magistrali ul. Przejazdowej róg ul. Kredkowej w Pruszkowie do magistrali w ul.
Ogińskiego róg ul. Sowińskiego w Piastowie wraz z odcinkiem magistrali do magistrali
przy Rondzie Solidarności w Pruszkowie.

Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Pruszkowa będzie przebiegać
wzdłuż ulic:
* Przejazdowej (od węzła z ul. Kredkową);
* Żbikowskiej;
* wodociąg w terenie zielonym oraz wzdłuż projektowanej drogi KDL-13 i KDL-17 (na
odcinku od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej);
* Jana Długosza oraz odcinek w terenie zielonym (miasto Pruszków, miasto Piastów);
* Poznańskiej;
* 3 Maja.
Zadanie 2 Budowa magistrali wodociągowej zapewniającej przesył wody na odcinku
Pruszków – Piastów. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Pruszkowa
będzie przebiegać wzdłuż ulic:
* Mostowej;
* Długiej;
* Warsztatowej;
* nowoprojektowanej ul. Broniewskiego;
* Kasprowicza;
* Gałczyńskiego;
* Wyspiańskiego;
* Bohaterów Wolności (do włączenia w ul. Ogińskiego)
6. Faza VI Budowa kolektora "C-bis" na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z
Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 26.05.2021 r.
Trasa planowanego kolektora na terenie Pruszkowa będzie przebiegać wzdłuż ulic:
* M. Dąbrowskiej;
* J. Korczaka;
* Zdziarskiej;
* Mickiewicza;
* Długiej;
* Mostowej;
* Poznańskiej (od skrzyżowania z ul. Mostowa), wzdłuż rzeki Utraty do komory
połączeniowej z istniejącym kolektorem G – miasto Pruszków (odcinek kolektora wzdłuż
ul. Poznańskiej);
* od projektowanej komory połączeniowej na przewodzie kanalizacyjnym;
* w ul. Sygietyńskiej poprzez rzekę Utratę (przejście syfonem pod rzeką) i dalej tory
kolejowe, następnie wzdłuż ul. Poznańskiej aż do skrzyżowania z ul. Mostową – teren
miasta Pruszków.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy
robót budowlanych (postępowania ogłoszone):
1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. 3KDZ odc. Przejazdowej - działka nr 97 w ul. 3KDZ,
Dn 0,3 L 276 m w Pruszkowie wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych w ul.
Przejazdowej i Groblowej. Planowany termin realizacji: 21 tyg. od przekazania terenu,
które nastąpi w okresie 01-29.03.2020 r.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Prusaka odc. ZL 37103 - ZL 30681 Dn 100 L
ca 225 m; Planowany termin realizacji: 30.11.2020 r.

D.
Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót
budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na
etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Waryńskiego odc. Promyka – Młynarska z
połączeniem z wodociągiem w ul. Wilczej i Młynarskiej Dn 100 L ca 240 m;

2. Przebudowa przewodu wodociągowego bez zmiany średnicy Dn 100/150/250 L ca 1655
m w ul. Batalionów Chłopskich, Elektrycznej, Inżynierskiej, Królowej Jadwigi,
Promyka odc. Inżynierska - Królowej Jadwigi, przebudowa przewodu wodociągowego ze
zmianą średnicy z Dn 80 na Dn 150 L ca 200 m w ul. Waryńskiego odc. Waryńskiego 18
- działka 195/16 oraz budowa przewodu wodociągowego Dn 150 L ca 130 m w ul.
Waryńskiego odc. Promyka - Waryńskiego 18;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Prusa odc. Zimińskiej-Sygietyńskiej Poznańska Dn 200 L ca 210 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kasprowicza odc. HP 51053 - HP 6104 Dn
100 L ca 40 m.

