Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Żoliborz
(na dzień 31 stycznia 2020 roku)
Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Wieloletni Plan
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 20182025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 10 inwestycji dla
Dzielnicy Żoliborz. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa
finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których
realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd
Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.
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 inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym
na 2020 rok
A.

Zadania zrealizowane:

B.

Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami
współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami
włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany
termin zakończenia: 06.2023 r. Zadanie będzie realizowane w trzech etapach:
Etap I: od przepompowni Powiśle do burzowca Wenedów (bez komory) o długości około
2 km i średnicy DN 800-DN 1200.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Ciąg "A" odc. Broniewskiego - Krasińskiego,
Dn 150 L 400 m (A-C). Termin realizacji: 18.12.2020 r.
3. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami
współpracującymi.
Etap II: od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z
kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy
robót budowlanych (postępowania ogłoszone):
D.
Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót
budowlanych:
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1. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami
współpracującymi. Zadanie będzie realizowane w trzech etapach.
Etap III: od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z
przepompownią „Wiślaną” o długości 1,2 km i średnicy DN 3200 oraz przewodów
tłocznych 2 x DN 1000 o długości około 0,4 km. Przygotowanie i ogłoszenie
postępowania uzależnione jest od procedowanego uchwalenia nowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywana jest uchwała zmieniająca
granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane ogłoszenie
przetargu: II kwartał 2020 r.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Broniewskiego odc. ZL 5427 - ZL 5359 Dn
100 L ca 230 m, w ul. Ostrowieckiej odc. HP 15690 - ZL 21559 Dn 150 L ca 268 m.
Planowany termin realizacji: 78 tygodni od daty przekazania Terenu Budowy.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Jeziorańskiego odc. Zakroczymska (ZL 2470)
- ZL 2925 Dn 200 L ca 60 m. Planowany termin realizacji: 78 tygodni od daty
przekazania Terenu Budowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na
etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Tołwińskiego odc. Włościańska - Braci
Załuskich Dn 200 L ca 410 m oraz w ul. Włościańskiej odc. ZL 9321 - Tołwińskiego, Dn
200 L ca 135,9 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Lechonia odc. Felińskiego (ZL 29395) Kozietulskiego (ZL 2844), Dn 100 L ca 160 m (żel. szare);
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Poli Gojawiczyńskiej odc. Braci Załuskich ZL 8057, Dn 150 L 310 m (A-C);
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Jakiela odc. Hauke Bosaka ZL 31286 posesja nr 8 Dn 100 L 80 m.
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