
Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem                      
i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: 

 
I.  Oczyszczania ścieków: 

� Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, 
� Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Tuwima w Serocku, 
� Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miłosza w Serocku, 
� Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Prusa w Serocku, 
� Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Serocku. 
Ogólnie wykonano 539,5 mb kanału sanitarnego w drogach oraz 19 sztuk przyłączy 
kanalizacyjnych, których budowa stworzyła możliwość podłączenia się mieszkańców 
tych ulic do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji w ul. Prusa w 
Serocku jest dofinansowana z pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast 
budowa kanalizacji w ul. Miłosza w Serocku została zgłoszona do dofinansowania w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2007-2013. 
� Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie. 
W 2012 roku rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w ul. 
Dojazdowej i ul. Okrężnej. Zakończenie robót planowane jest w czerwcu 2013 r. Na 
2013 rok planowana jest również  budowa nowej przepompowni w obrębie               
ul. Dworkowej i Konwaliowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w 
ul. Dworkowej z przełączeniem do wszystkich posesji oraz demontażem istniejącej 
przepompowni.  

II.  Gospodarki wodnej: 
� Budowa sieci wodociągowej w ul. Tuwima w Serocku, 
� Budowa sieci wodociągowej w Borowej Górze, 
� Budowa sieci wodociągowej w ul. Prusa w Serocku, 
� Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu, 
� Budowa sieci wodociągowej w Dębe, 
� Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Borowej Górze. 
Wybudowano 2 015,5 mb przewodu wodociągowego oraz 19 sztuk przyłączy 
wodociągowych. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w tych rejonach 
połączyła istniejące wodociągi i poprawiła jakość odbieranej wody. 

III. Poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy: 
� Przebudowa drogi w Dębem 
Zakres zadania obejmował przebudowę jezdni i chodnika w pasie drogowym drogi 
gminnej Nr 180429W oraz jezdni w pasie drogowym drogi gminnej Nr 180721W w 
miejscowości Dębe. Ogółem zostało wybudowane około 370 mb drogi oraz 407m² 
chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm. Budowa jezdni wraz z chodnikiem 
poprawiła komunikację i stworzyła bezpieczne i przyjazne warunki dla ruchu pieszego 
oraz pojazdów. 
� Budowa chodnika w Dębinkach 
Zakres zamówienia obejmował budowę jednostronnego chodnika o długości około 1027 
mb i 27 zjazdów w ciągu drogi gminnej Nr 180413W.    
Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie Odnowa 
i Rozwój Wsi 
� Budowa chodnika z jezdnią w Jachrance 



Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę jezdni wraz z chodnikiem na 
długości około 500 mb oraz budowę 8 sztuk zjazdów indywidualnych i 1 zjazd 
publiczny.  
Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie Odnowa 
i Rozwój Wsi, 
� Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego 

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, ułożono chodniki z kostki 
betonowej, które stanowią bardzo dobrą komunikację pomiędzy wykonanymi zatokami 
parkingowymi, a klatkami wejściowymi do bloków otaczających parking. Służą również 
jako ciągi piesze dla spacerujących mieszkańców. W ramach przedmiotowego zadania 
wykonano również oświetlenie drogowe. Zamontowane lampy zostały wykonane w 
nowoczesnej technice LED, co powinno znacznie przedłużyć ich żywotność. Odpowiednio 
zagospodarowano cały teren poprzez niwelację skarp i ponowne ukształtowanie wraz z 
humusowaniem i obsianiem trawą. Realizacja tej inwestycji zwiększyła komfort i 
bezpieczeństwo mieszkańców osiedla.   
IV. Poprawy bezpieczeństwa publicznego: 

� Budowa punktów świetlnych w ul. Polnego Wiatru w Jachrance- zakres robót 
obejmował budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o długości ok. 300 mb oraz 
montaż 14 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami. 

� ul. Jasna w Jachrance- wykonano 726 mb kablowej linii oświetlenia drogowego 
oraz zamontowano 21 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami. 

� ul. Prosta w Stasim Lesie- zakres robót obejmował budowę kablowej oraz 
napowietrznej linii oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 870 mb wraz z 
montażem 19 słupów oświetleniowych. 

� ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim- zakres robót obejmował budowę 
kablowej linii oświetlenia drogowego o długości 209 mb i montaż 6 słupów 
oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami. 

� ul. Zaciszna- Leśna w Gąsiorowie- wykonano 933 mb kablowej linii oświetlenia 
drogowego, zamontowano 26 sztuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami.    

V. Poprawy infrastruktury edukacyjno- dydaktycznej na terenie miasta i 
gminy: 

� Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu i oświetlenia 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę budynku szkoły od strony północno- wschodniej o 
część środkową obejmującą dwa pomieszczenia dydaktyczne , na piętrze z wydzielonym 
zapleczem na przechowywanie pomocy naukowych, 1 dużą salę z zapleczem i przedsionkiem 
na parterze wraz z niezbędnymi instalacjami. Zostało wykonane również oświetlenie boiska 
zlokalizowanego za budynkiem szkoły, miejsca parkingowe oraz remont ogrodzenia.  
Rozbudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej przyczyni się do 
podwyższenia standardu nauki dla uczniów i nauczycieli. Inwestycja ma na celu poprawę 
warunków do kształcenia, natomiast zwiększenie ilości sal dydaktycznych stworzy 
możliwość przyjęcia większej ilości uczniów uczęszczających do szkoły w Woli Kiełpińskiej.  

 
VI. Rozwoju kultury fizycznej: 

� Budowa boiska do piłki nożnej oraz montaż siłowni zewnętrznej w ramach 
zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku, 

Zamówienie obejmowało budowę płyty boiska do piłki nożnej na podbudowie 
przepuszczalnej o powierzchni 1 540  m², drenaż boiska i terenu przyległego oraz 
wyposażenie boiska w m.in. bramki, siatki, ławki i kosze na śmieci. 



Wykonano również siłownię zewnętrzną, w skład której wchodzą takie przyrządy do 
ćwiczenia jak m.in. biegacz, orbitrek, drabinka z drążkami, podciąg nóg, prostownik 
pleców, twister, prasa nożna, wyciąg górny.   
Budowę boiska do piłki nożnej dofinansowano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi 
Inwestycja objęła: 
- budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, nożnej i koszykówki o nawierzchni 
sportowej ze sztucznej trawy na podbudowie przepuszczalnej, 
- budowę boiska do siatkówki o nawierzchni sportowej- poliuretanowej na podbudowie 
elastycznej i przepuszczalnej, 
- plac zabaw z urządzeniami zabawowymi i bezpieczną nawierzchnią, 
- ścieżkę zdrowia z urządzeniami sprawnościowymi i bezpieczną nawierzchnią, 
-  wykonanie elementów zagospodarowania terenu (ławki, kosze na śmieci), komunikacji, 
zieleni (trawniki, krzewy) 
- budowa oświetlenia oraz uzbrojenie terenu i boisk 
Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ,,Odnowa i 
rozwój wsi”  
VII. Poprawy infrastruktury kulturalnej: 
Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 
Zadanie polegało na rozbudowie budynku ośrodka kultury wraz z przebudową części 
istniejącego budynku oraz rozbiórką części mieszkalnej i usługowej przylegającej do 
istniejącego budynku. W ramach zadania wykonano również zagospodarowanie terenu 
ośrodka kultury i tak powstał ,,plac przedwejściowy” przed budynkiem ośrodka połączony 
elementami małej architektury z przystankiem autobusowym. Plac ten wyposażony jest w 
ławki, donice, zegar uliczny oraz tablice informacyjne. 
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w 
ramach działania ,, Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007- 2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania 
o nazwie: Związek Stowarzyszeń ,,Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. 
Rozbudowa budynku Ośrodka Kultury i rozszerzenie jego działalności przyczyni się do 
aktywizacji i integracji społeczności lokalnej z obszaru LSR ,,Partnerstwo Zalewu 
Zegrzyńskiego”.      

 
VIII. Inwestycje przygotowane do realizacji: 
 

� Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach, 
� Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy, 
� Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w 

Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa, 
� Przebudowa nawierzchni drogi ul.  Miłosza w Serocku, 
� Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku, 
� Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie, 
� Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa- oświetlenie drogi gminnej, 
� Budowa punktów świetlnych Skubanka ul. Akacjowa- oświetlenie drogi gminnej, 
� Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z 

pomostami. 
 



            
 
      BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  

    W UL. OKRĘŻNEJ I DOJAZDOWEJ W JADWISINIE 
 
 
 
 

            
 

  ROZBUDOWA OŚRODKA KULTURY W SEROCKU 



             
 
                 PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU  

          W ZEGRZU PRZY UL. DREWNOWSKIEGO 
     


