Inwestycje realizowane na terenie Miasta Piastów
(na dzień 30 czerwca 2020 roku)
Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Piastów. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej
WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 6 inwestycji dla Miasta Piastów. 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 inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym
na 2020 rok
A.

Zadania zrealizowane:

B.

Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa kolektora "C-bis" na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z
Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 24.05.2022 r.
Trasa planowanego kolektora na terenie Piastowa będzie przebiegać wzdłuż ulic: Al.
Krakowskiej, Warszawskiej, Bohaterów Wolności.
2. 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 Piastowa będzie przebiegać wzdłuż ulic: Jana Długosza oraz odcinek w terenie
zielonym (miasto Pruszków, miasto Piastów), Ogińskiego.
Zadanie 2 Budowa magistrali wodociągowej zapewniającej przesył wody na odcinku
Pruszków – Piastów. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Piastowa
będzie przebiegać wzdłuż ulicy Bohaterów Wolności.

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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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. Piasta odc. Piłsudskiego - Piasta 2,
Piłsudskiego odc. Sowińskiego - Sobieskiego Dn 150 L 471,5 m w Piastowie;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Plac Słoneczny wraz z przyłączami Dn 100 L
ca 80 m w Piastowie.
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Chopina odc. Bohaterów Wolności Warszawska w Piastowie, Dn 100 L ca 480 m;
4. Przebudowa kanalizacji ściekowej z Dn 0,25 na Dn 0,2 L ca 330 m w ul. Wojska
Polskiego odc. Św. S. Kostki (studzienka 65175) - Wojska Polskiego 26 (studzienka
64260) w Piastowie.
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