
Najważniejsze inwestycje gminne wykonane w 2013 roku  
 

Inwestycje wodno – kanalizacyjne 

 

Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy 

W ramach inwestycji zostało wybudowane 1410 mb sieci wodociągowej oraz  42 przyłącza 
wodociągowe. Inwestycja jest dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  
 
Budowa sieci kanalizacji w ulicy Dojazdowej i Okrężnej w Jadwisinie wraz  

z przepompownią ścieków 

Wybudowano 670,7 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej i 226 mb kanału tłocznego oraz 
przepompowni ścieków. Do nowo wybudowanej sieci  zostały podłączane 26 posesji.  

 
Przepompownia ścieków przy ulicy Okrężnej w Jadwisinie 

 
Budowa sieci kanalizacji w ulicy Dworkowej, Szaniawskiego i Konwaliowej   

w Jadwisinie wraz z przepompownią ścieków 

Wykonano 302,7 mb sieci grawitacyjnej i podwójny kanał tłoczny o łącznej długości 781,2 
mb. Mieszkańcy dotychczas korzystający z sieci kanalizacji zostali przełączeni do 
nowobudowanej sieci kanalizacji oraz zostało wybudowane nowe przyłącze do budynku 
komunalnego. 
 

Projekt sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w Serocku 

W 2013 roku został opracowany projekt sieci kanalizacji obejmujący ulice Kuligowskiego, 
Nodzykowskiego, Pułtuską, Sadową, Zieloną, Jabłoniową, Milewskiego, Oleńki oraz ulicę 
Krasińskiego w Serocku. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014-2017. 
 

 



 

 

Inwestycje drogowe 

 

Budowa chodnika w ciąg drogi gminnej w  Wierzbicy 

W ramach inwestycji wybudowano chodnik o długości 1083mb zlokalizowany w pasie 
drogowym drogi gminnej nr 180416W. W ramach inwestycji wybudowano również zjazdy 
zlokalizowane w ciągu budowanego chodnika, na odcinku około 100mb również nową 
nawierzchnię jezdni. Odwodnienie pasa drogowego zapewniono poprzez budowę cieków 
podchodnikowych i  przykrawężnikowych oraz renowację istniejących rowów przydrożnych 
wraz z budową przepustów pod zjazdami.   
 
Przebudowa ulicy Czesława Miłosza  

Przebudowa ul. Cz. Miłosza obejmowała odcinek długości około 300mb, w jej zakres 
wchodziło wykonanie nawierzchni w technologii betonowej kostki brukowej, wraz ze 
zjazdami i poboczami z kruszywa łamanego. Inwestycja obejmowała również budowę 
odcinka wodociągu wraz z przyłączami, a także samych przyłączy na odcinku istniejącego już 
wodociągu -  do posesji, do których te nie były dotychczas wykonane. Są to co prawda działki 
jeszcze niezagospodarowane, ale wykonanie tych przyłączy na etapie przebudowy ulicy, 
pozwoli w przyszłości  uniknąć  niszczenia nowo wybudowanej nawierzchni.  

 
 
Przebudowa ul. Juzistek W Zegrzu 

W ramach przebudowy ulicy Juzistek w Zegrzu wykonano remont istniejącej nawierzchni 
bitumicznej na odcinku około 260 mb, a w dalszej części wybudowano  rondo stanowiące 
skrzyżowanie ulic Juzistek i Groszkowskiego. Remont jezdni polegał na wykonaniu wyłącznie 
nakładki bitumicznej przy wykorzystaniu istniejących, będących w dobrym stanie, warstw 
podbudowy. Na końcowym odcinku ul. Juzistek i w obrębie skrzyżowania z ul 
Groszkowskiego, gdzie warstwy podbudowy oraz nawierzchnia były w złym stanie,  



konieczna była budowa jezdni o całkowicie nowej konstrukcji. W ramach inwestycji 
przeprowadzono również remont cząstkowy istniejących chodników, a w rejonie ronda  
wybudowano nowy ciąg pieszy, umożliwiający komunikację pieszych w obrębie 
skrzyżowania. 
 
Przebudowa ulicy Pułku Radio w Zegrzu 

Zakres robót dla tego zadania obejmował remont końcowego fragmentu odcinka głównego 
ulicy Pułku Radio (około 30mb) oraz kompleksową przebudowę jezdni o  nawierzchni z 
trylinki. W ramach inwestycji wybudowano chodniki oraz 32 miejsca parkingowe w 
technologii betonowej kostki brukowej, jezdnię o nawierzchni bitumicznej, a także nowe 
oświetlenie uliczne.    

 
 
Parkingi przy ul. Warszawskiej i  ul. Pułtuskiej w Serocku 

Realizacja tej inwestycji przewidziana została na lata 2013-2014. W ubiegłym roku wykonano 
większość robót brukarskich. Z nadejściem wiosny kontynuowane będą prace 
nawierzchniowe, a także te związane z  wykonaniem terenów  zielonych i montażem małej 
architektury. Inwestycja ta pozwoli oddać w użytkowanie łącznie 63 nowe miejsca 
parkingowe wraz z chodnikami zlokalizowanymi w ich obrębie. 
Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013”. 



 
 
 

Oświetlenie dróg 

Wybudowano oświetlenie drogi ul. Daliowej w Serocku oraz ul. Akacjowej w Skubiance. 
Drogę w ul. Daliowej oświetlono 22 oprawami w technologii LED na odcinku 760 mb, zaś 
drogę w ul. Akacjowej oświetlono 31 oprawami sodowymi 70W na odcinku 1350 mb. 
 

 

Pozostałe inwestycje 

 

Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi w Jadwisinie 

W 2013 roku oddano do użytkowania budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z 
mieszkaniami komunalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu w Jadwisinie. Budynek 
powstał w technologii tradycyjnej, murowanej, kryty dachem dwuspadowym na konstrukcji 
drewnianej. Łącznie powstało 20 mieszkań komunalnych o powierzchni od 25 do 50 m2. 
Budowa w 65% została współfinansowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.  

 
 
 
 
 



Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami 

Zakończono pierwszy etap zagospodarowania plaży. Wykonano roboty rozbiórkowe, 
oczyszczeniowe, ziemne, kształtowania terenów zielonych, sportowych i rekreacyjnych oraz 
roboty inżynieryjne w tym boiska (do koszykówki oraz do siatkówki), linarium, siłownię, 
przystań i oświetlenie terenu. A przede wszystkim powiększono obszar plaży i wymieniono 
piasek. W ramach kolejnego etapu wykonany zostanie wodny plac zabaw dla dzieci, 
nagłośnienie plaży, remont budynku WOPR-u oraz parking. Na realizację inwestycji uzyskano 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013”. 

 
 
Remont budynku przedszkola w Zegrzu 

Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie więźby dachowej w budynku 
przedszkola. Jej wymiana była konieczna ze względu na zły stan techniczny istniejącej 
konstrukcji. Dach budynku został pokryty blachodachówką z zachowaniem jego 
dotychczasowej geometrii. Dodatkowo ocieplono strop wełną mineralną oraz pomalowano 
elewację budynku. 
 

 

W 2013 roku zostały rozpoczęte prace przy budowie  
 

Sieci wodociągowej w Izbicy i Jachrance 
Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 924 mb. Wybudowanie 
sieci wodociągowej umożliwi podłączenie się 18 posesji. Na początku br. gmina złoży 
wniosek o dofinansowanie na ww. budowę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 
Sieci wodociągowej w rejonie Borowej Góry  
Budowa obejmuje ulice Kameralną, Lipową, Poprzeczną i Nasielską. Łączna długość 
budowanej sieci to 4116 mb. Zakończenie prac przewidziane jest w kwietniu br. Inwestycja 



dofinansowana jest z projektu „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w rejonie 
Borowa Góra - Stasi Las” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach 
działania „Podstawy usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.  
 
Sieci kanalizacji w Borowej Górze i Stasim Lesie 
W ramach inwestycji zostanie wybudowane 6595 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 2 x 
879 mb kanału tłocznego wraz przepompownią ścieków. Kanalizacja budowana jest w 
rejonie ulicy Długiej i Nasielskiej. Planowane zakończenie prac zgodnie z zawartą umową z 
wykonawcą przewidziana jest na marzec 2015 roku. Na budowę otrzymaliśmy 
dofinansowanie z projektu „Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego 
Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gminy Nieporęt i Serock - wchodzących w skład 
Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska 
przyrodniczego na Mazowszu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” Priorytet 
IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-
ściekowa”. 
 
Budowa sieci kanalizacji w Skubiance 
Zadanie obejmuje budowę sieci grawitacyjnej o długości 1 300 mb i kanału tłocznego o 
długości 706 mb wraz przepompownia ścieków. W ramach umowy przewidziane jest 
podłączenie 45 posesji do systemu kanalizacji. Zakończenie prac przewidziane jest na lipiec 
2015 roku. Na początku br. gmina złoży wniosek o dofinansowanie na budowę z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 
 

Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance 

W ramach opracowania zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
i obustronnymi poboczami wykonanymi z kruszywa łamanego, zjazdy indywidualne oraz 
system odwodnienia. Ze względu na uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu 
projektowana jezdnia będzie miała szerokość 3m, z miejscowymi poszerzeniami w postaci 
mijanek.  
 

Budowa ulicy Bolesława Prusa w Serocku 

W ubiegłym roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Bolesława 
Prusa w Serocku. Zakres opracowania obejmuje budowę  jezdni wraz z ciągiem pieszym i 
odwodnieniem  na odcinku od ulicy Traugutta  do zwężenia pasa drogowego na wysokości 
ostatniej posesji  (odcinek około 320m), oraz przedłużenie chodnika aż do ul. Picassa wraz z 
projektem oświetlenia wzdłuż tego chodnika.  
Termin zakończenia prac związanych z opracowywaniem dokumentacji wyznaczono na dzień 
31.01.2014r. 
 
Budowa ulicy Głównej w Stasim Lesie 

W dniu 25.10.2013r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej przebudowy ulicy Głównej w Stasim Lesie na odcinku 430m począwszy od 
włączenia w drogę serwisową oraz na odcinku od skrzyżowania z ul Słoneczną w kierunku ul. 
Prostej włącznie z przebudową skrzyżowania ulic Głównej, Prostej i Radziwiłłów. 
Opracowana koncepcja zakłada budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m, 
jednostronny chodnik o szerokości 2 m oraz system odwodnienia. W rejonie skrzyżowania z 



ulicą Prostą przewidziano zlokalizowanie zbiornika retencyjnego, umożliwiającego 
odwodnienie rejonu skrzyżowania.  
 
Budowa chodnika przy ul. Pułtuskiej w Serocku 

W ubiegłym roku zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 
chodnika w ciągu ul. Pułtuskiej w Serocku na odcinku od ul. Zielonej do ul. Pogodnej. 
Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika po zachodniej stronie pasa 
drogowego ul. Pułtuskiej, budowę obustronnych zjazdów indywidualnych oraz zatoki 
autobusowej i rowów odwadniających. Dokumentacja projektowa przewiduje również 
remont istniejącego chodnika zlokalizowanego po wschodniej stronie ul. Pułtuskiej. 
 

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji 


