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Szanowni Państwo.

Rada Miasta Mińsk Mazowiecki
vi kadencjA 2010-2014
Błaszczak Tadeusz Michał, Cichocki Maciej Bogdan, Cyran Grzegorz, Gałązka Robert, Góras Michał Tadeusz - Wiceprzewodniczący
Rady Miasta, Górecki Leszek, Gryz Jerzy, Jurek Leon Włodzimierz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Kuć Andrzej, Kulma Dariusz
- Przewodniczący Rady Miasta, Lipiński Łukasz, Markowski Kazimierz, Milewska-Stasinowska Krystyna Bożena, Mirecki Waldemar
Jan, Płochocki Tomasz Jacek, Rombel Wanda Izabella, Szymkiewicz Teresa Maria, Ślusarczyk Robert Krystian, Tkaczyk Zygmunt,
Wicik-Kowalczyk Aleksandra Anna, Zwierz Bogusław Antoni.
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Przez ostatnie cztery lata Mińsk Mazowiecki bardzo się zmienił. Widać to na każdym kroku, a przyczyniliśmy
się do tego wszyscy. Jest czyściej, bardziej zielono, przyjaźniej i nowocześniej. Na ulicach i placach miasta widać coraz więcej
spacerujących rodziców z dziećmi, czy seniorów. W dużej mierze jest to efekt prowadzonych na szeroką skalę inwestycji,
nie tylko miejskich, ale i krajowych. Obwodnica Mińska Mazowieckiego dała naszemu miastu drugi oddech, zaś jej połączenie z obwodnicą Warszawy otworzy nam, już za kilka lat, bramy do całej Europy.
Inwestycje samorządu skupiały się w ostatnich latach głównie na miejskiej przestrzeni. Staraliśmy się inwestować
w nasze największe atuty, podkreślać historię, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, właściwie odczytując
zmieniający się intensywnie charakter miasta. Mińsk Mazowiecki stał się prawdziwie rodzinną enklawą z placami zabaw,
wyremontowanymi przedszkolami, nowymi obiektami szkolnymi, sportowymi i kulturalnymi oraz prowadzoną na szeroką
skalę polityką prorodzinną. Modernizacja miejskiej przestrzeni to piękne nowe place, jak chociażby Stary Rynek, czy dziedziniec Pałacu Dernałowiczów z piękną multimedialną fontanną. To harmonizujące z otoczeniem bulwary przy rzece Srebrnej,
to ukwiecony Plac Kilińskiego i nowy Skwer Prezydenta  Ryszarda Kaczorowskiego. Oddając przestrzeń miejską do dyspozycji mieszkańców, przywróciliśmy dawną świetność miejscom zdegradowanym, takim jak targowisko miejskie, czy Plac
Dworcowy. Na największą, rekordową jak dotychczas, skalę budowaliśmy w tej kadencji nowe ulice i parkingi, tworząc
w ten sposób kręgosłup miejskiej infrastruktury. Rozwiązaliśmy podstawowe i najważniejsze problemy związane z odwodnieniem całych dzielnic. Zbudowaliśmy punkt selektywnej zbiórki odpadów, a na ulicach przybyło kilkadziesiąt nowych
śmietniczek.  
Mińsk Mazowiecki odzyskał tożsamość miasta odważnego i nie bojącego się oryginalnych rozwiązań inwestycyjnych. Ale przed nami jeszcze wiele pracy. Trzeba właściwie wykorzystać szansę, jaką dają środki unijne, a warto zauważyć,
że w ciągu ostatnich 4 lat miasto i miejskie jednostki zaaplikowały o ponad 20 mln zł. To przede wszystkim od aktywności
właśnie na tym polu zależy jak dalej będzie się rozwijać nasze miasto.
Lektura oddanego dziś w Państwa ręce folderu zweryfikuje zapewne skuteczność samorządu miejskiego kończącej
się właśnie VI kadencji (2010-2014) oraz ułatwi uzyskanie odpowiedzi na pytania jak zmienialiśmy nasze miasto przez
ostatnie cztery lata.
Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski
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Sala Ślubów

W sierpniu 2011 r. zakończono
remont jednego z pomieszczeń w poziomie parteru Pałacu Dernałowiczów
– siedzibie Miejskiego Domu Kultury
z przeznaczeniem na Salę Ślubów Urzę-
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Plac przed Miejskim Domem Kultury

du Stanu Cywilnego. Wykonawcą robót
był Wojciech Niedzielak z Maliszewa
wykonujący usługi ogólnobudowlane.
W ramach przystosowania pomieszczeń pałacowych ułożono nowy
naturalny parkiet dębowy, zainstalowa-

no dębowe parapety, stylowe żyrandole,
wymieniono drzwi. Zakupiono również
nowe stylowe krzesła, komody i biurko. Całkowity koszt przedsięwzięcia to
160 tys. zł, w tym roboty budowlane
ok. 87 tys. zł.

W październiku 2013 r. zakończono roboty budowlane związane
z przebudową placu przed Miejskim Domem Kultury wraz z budową fontanny.
Wykonawcą zadania była Firma Gutkowski Jan Gutkowski. Wartość zadania ok.
1 994 tys. zł.
Zakres prac obejmował budowę nawierzchni placu frontowego i nawierzchni alei głównej łączącej pałac z ul.
Warszawską i z ul. Budowlaną poprzez
plac zabaw dla dzieci, budowę fontanny
i oświetlenia.
W projekcie przedsięwzięcia nie wprowadzono istotnych zmian
w układzie funkcjonalnym. Głównym założeniem było odtworzenie pierwotnego
charakteru dziedzińca. Zachowano plac
przed pałacem, który służy jako parking
lub miejsce do organizowania imprez
i uroczystości. Centralną część dziedzińca wykonano jako koło, na którym
koncentrycznie znajduje się fontanna
o średnicy 15 m, a po jej kręgu zamontowano ławki, jezdnię manewrową oraz
miejsca postojowe. Fontanna została
wyposażona w 29 dysz z podświetlanymi strumieniami wodnymi bijącymi

na różną wysokość. Fontanna pracuje
w obiegu zamkniętym. Układ placu został
oparty na osi pałacu. Nawierzchnię wykonano z kostki granitowej w połączeniu
ze szlachetną kostką betonową imitująca
kamień.

Wokół dziedzińca zaprojektowano również zieleń nawiązującą do zabytkowego charakteru obiektu. Wzdłuż alejek
i w obszarze dziedzińca zaprojektowano
ławki i kosze oraz oświetlenie w formie
latarni parkowych.
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Plac zabaw w parku miejskim

W październiku 2011 r. dobiegły końca prace związane z przebudową
placu zabaw na terenie parku miejskiego.
Inwestycja obejmowała II etap, czyli budowę części sektora dla dzieci starszych,
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systemu telewizji dozorowanej oraz
oświetlenia. Wykonawcą inwestycji było
Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD”. Wartość zadania
to ok. 500 tys. zł.

się z 21 stylowych latarni. W celu zabezpieczenia przed zwierzętami dodatkowo
wykonano wokół pierścienia placu zabaw
dla dzieci młodszych ogrodzenie metalowe z 4 zamykanymi furtkami.

Plac zabaw dla dzieci starszych
zaprojektowano i wykonano w formie
pierścienia otaczającego piaskownicę
i sektor dzieci młodszych. Wszystkie elementy powiązane są układem komunikacyjnym zarówno między sobą, jak też
z pozostałą częścią parku. Komunikację
stanowią nawierzchnie alejek z kostki betonowej. Główna alejka w kształcie okręgu
otaczającego plac zabaw stanowi ciąg pieszo-jezdny, umożliwiający dojazd służbom komunalnym. Nieregularne alejki
łączą ciąg komunikacyjny zewnętrzny
z wewnętrzną częścią placu zabaw.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na
placu zabaw wykonano system telewizji
dozorowanej oraz system nagłośnienia
alarmowego. Składa się on z zainstalowanych 8 kamer oraz 4 głośników. Centrum
dozorowania znajduje się w Miejskim
Domu Kultury. Zostało ono całkowicie
przebudowane i unowocześnione, a także zintegrowane z monitoringiem wokół
i wewnątrz budynku. Wykonano również
nowe oświetlenie placu zabaw składające

W sierpniu 2012 r. zakończono
ostatni etap budowy placu zabaw. Wykonawcą zadania o wartości ok. 687 tys. zł
była firma AS BUD Albert Śpiewakowski.
W ramach inwestycji na gotowej podbudowie ułożono nawierzchnię bezpieczną,
zamontowano urządzenia zabawowe dla
dzieci w wieku 5-12 lat. W ramach zadania zamontowano ławki, kosze na odpady
oraz stojaki na rowery. Urządzono także
teren zieleni poprzez nasadzenie krzewów
ozdobnych i obsianie trawników. Przed
wejściem na teren placu postawiono tablicę informacyjną.
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Targowisko miejskie
Od kwietnia do listopada 2013 r.
trwała przebudowa targowiska miejskiego. Wykonawcą inwestycji była firma ELBUD Stanisław Bereda.
Roboty obejmowały:
1. zmianę nawierzchni targowiska z trylinki na kostkę brukową,
2. przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji
sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej,
sieci energetyczne),
3. remont pięciu istniejących murowanych pawilonów handlowych,
4. modernizację budynku higieniczno-sanitarnego na terenie targowiska,
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5. usunięcie istniejących stalowych wiat
i małych obiektów handlowych i wybudowanie nowych wiat nad częścią stanowisk
handlowych,
6. wykonanie nowego ogrodzenia z przesuwnymi bramami sterowanymi elektrycznie,
7. wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej w technologii LED,
8. zainstalowanie monitoringu,
9. instalację nowego oświetlenia.
Wszystkie przedmiotowe prace, w tym projekt ulepszenia jakości
nawierzchni i oświetlenia placu, miały
przede wszystkim na celu usprawnienie handlu, poprawę estetyki okolicy

i warunków dla osób korzystających
z tej przestrzeni publicznej. Łączna powierzchnia handlowa po przebudowie wynosi 3 325,60 m2, w tym stoiska handlowe
2 676,00 m2 i pawilony handlowe 649,60
m2. Zadaszona powierzchnia stoisk to
1 751,00 m2.
Inwestycja była wykonywana
etapami. W czasie każdego z nich każdorazowo przebudowywano po 30% targowiska, przy czym pozostała jego część
funkcjonowała bez zmian. Koszt przebudowy to ok. 4 726 tys. zł, z czego wartość
dofinansowania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich wyniosła 1 mln zł.
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Plac Stary Rynek

W grudniu 2013 r. zakończono
remont Placu Stary Rynek. Wykonawcą
robót był Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 1 622
tys. zł.
W ramach zadania wykonano
nową nawierzchnię placu, parkingów,
dróg manewrowych, ciągów pieszych
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ze szlachetnej kostki brukowej. Uformowano skarpy, na których wykonano
granitowe schody amfiteatralne ze stylowymi drewnianymi siedziskami podświetlanymi punktowo. Wykonano również tarasy z perspektywą powstania na
nich ogródków gastronomicznych. Plac
wyposażony został w nowoczesne oświe-

tlenie typu LED. Pojawiła się nowa zieleń w formie trawników, drzew, krzewów
i rabatek kwiatowych.
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Hala widowiskowo-sportowa
przy Zespole Szkół Miejskich nr 1

W lipcu 2012 r. zakończono
remont i rozbudowę Szkoły Podstawowej
nr 1 i Gimnazjum Miejskiego nr 1. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Remex Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny
Spółka Jawna oraz EVERSPORT Sp. z o.o.
Wartość zadania ok. 17,7 mln zł. W ramach zadania wykonano remont istniejącego budynku szkoły oraz rozbudowę
o 4 sale dydaktyczne na I piętrze, bibliotekę na II piętrze, pełnowymiarową salę
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sportową z zapleczem oraz zewnętrznym
boiskiem wielofunkcyjnym.
Remont polegał na wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian i stropu wraz z wymianą obróbek blacharskich, zmieniono również
układ niektórych ścianek działowych,
aby poprawić funkcjonalność obiektu. W łazienkach, korytarzach i salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach
administracyjnych wymieniono podłogi,
zamontowano sufity podwieszane oraz

wyrównano powierzchnię tynków. Na
ścianach w korytarzach została wykonana
lamperia z marmolitu. Ściany sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych oraz korytarza zostały pokryte farbą
lateksową.
Nowy wizerunek szkoły to również zagospodarowanie terenu poprzez
budowę dróg i chodników, montaż ławek
z klombami na zewnątrz budynku.
Zasadniczą część rozbudowy objęła budowa sali gimnastycznej, która jest
salą wielofunkcyjną o wymiarach boiska
do piłki ręcznej 40 m x 20 m. Na sali można prowadzić zajęcia z koszykówki (boisko 15,0 m x 28,0 m) oraz siatkówki (na 3
boiskach o wymiarach 9,0 m x 18 m równocześnie). Wysokość sali wynosi 7,8 m.
Na ścianach pojawiły się dwa kosze składane elektrycznie do gry w koszykówkę.
Na sali umieszczono drabinki gimnastyczne i udostępniono trybuny stałe
mieszczące 290 osób. Zamontowano
również tablicę wyników. Ściany i sufit
sali zostały częściowo wyłożone płytami
akustycznymi w celu poprawy akustyki.
Sala gimnastyczna ma możliwość prowadzenia zajęć w 3 grupach dzięki 2 elektrycznym kurtynom. Komfort w trakcie
zajęć zapewnia wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa. Zaplecze sali
gimnastycznej zlokalizowano na parterze

budynku w bezpośrednim sąsiedztwie
sali gimnastycznej. Mieszczą się w nim
w szczególności: dwa zespoły szatniowo sanitarne, magazyny sprzętu sportowego
oraz pomieszczenia dla nauczycieli.
Boisko wielofunkcyjne znajdujące się na zewnątrz budynku ma szerokość 23 m, w tym 1,5 m strefy bezpieczeństwa z obu stron oraz długość 45 m,
w tym 2,5 m strefy bezpieczeństwa za
każdą z linii bramkowych. Nawierzchnia boiska pokryta jest sztuczną trawą
z wymalowanymi liniami boiska do gry
w piłkę ręczną i mini piłkę nożną. Boisko
ogrodzono siatką polipropylenową, tłumiącą uderzenia piłki oraz wyposażono
w system oświetlenia.
Bieżnia składa się z trzech torów
o szerokości 1,17 m każdy i długości 73,15
m oraz z odcinka startowego o długości
2,05 m z możliwością pomiaru biegów
na 30 m, 40 m, 50 m, 60 m i wybiegu za
metą o długości 11 m. Nawierzchnię bieżni wykonano jako poliuretanową. Za wybiegiem umieszczono skrzynię do skoku
w dal o wymiarach 7,0 x 3,71 m wypełnioną piaskiem. Przed skrzynią na środkowym torze znajduje się belka do wybicia.
Na realizację tego zadania zgodnie
z umową miasto otrzymało od Ministerstwa Sportu i Rekreacji dofinansowanie
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” w wysokości 1 mln zł.
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Mieszkania socjalne
przy ul. Józefa Chełmońskiego
W styczniu 2014 r. zakończono
dwuletnią budowę 3 segmentów budynku
komunalnego przy ul. J. Chełmońskiego.
Inwestycja została wykonana przez konsorcjum firm: Firma Budowlano-Handlowa EXPOL-WZ Spółka Jawna Jarosław
Wydryszek, Zdzisław Żebrowski oraz
Wyszkowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Ryszard Łukasiuk. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ok. 3,5 mln zł.
W ramach inwestycji wybudowano 36 lokali mieszkalnych, w każdym
segmencie po 12 mieszkań. Całkowita powierzchnia użytkowa lokali to 1260 m2,
powierzchnia holi i klatek schodowych
wynosi 291 m2, powierzchnia piwnic 342
m2, pomieszczenia techniczne i porządkowe – 48 m2. Całkowita powierzchnia
użytkowa to 1 941 m2.
Najmniejszy
lokal
mieszkalny składa się z pokoju z aneksem kuchennym, korytarza i łazienki
o łącznej powierzchni 24,18 m2, a największy z pokoju z aneksem kuchennym, drugiego pokoju, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni 38,08
m2. Każdy lokal mieszkalny posiada
kuchenkę elektryczną, zlewozmywak,
baterię zlewozmywakową. Łazienki wyposażono w wanny, sedesy, umywalki.
W dwóch lokalach w łazienkach są
prysznice.
W pokojach i na korytarzach na
podłodze ułożone są panele, a w łazienkach na ścianach glazura, na podłodze terakota. Podłogi na klatkach schodowych
wyłożone są glazurą. Do każdego lokalu
mieszkalnego przydzielona jest piwnica.
Wielkość piwnic od 8,27 m2 do 11,02 m2.
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Sala gimnastyczna
przy Gimnazjum Miejskim nr 2
im. Jana Pawła II

W 2014 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II. Wykonawcą zadania jest firma Remex Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny Spółka Jawna. Szacowana wartość zadania ok. 7 850 tys. zł.
W ramach inwestycji wykonana zostanie sala gimnastyczna o wymiarach 21 x 36 m mieszcząca pełnowymiarowe boisko do
siatkówki 9 x 18 m, koszykówki 28 x 15 m, tenisa ziemnego 10,97 x 23,77 m oraz piłki ręcznej 15,60 x 31 m. Boiska treningowe do
siatkówki i koszykówki zostaną usytuowane prostopadle. Salę będą dzieliły kurtyny umożliwiające prowadzenie 3 zajęć jednocześnie.
Sala zostanie wyposażona w kosze główne z napędem elektrycznym, kosze boczne, bramki, siatki, tablicę wyników, drabinki i drążki
oraz liny. Z boku areny będzie znajdowała się scena posiadająca dobrą widoczność z rozkładanych trybun na 244 miejsca. Zaplecze
sanitarne będą stanowiły dwa zespoły szatniowo-natryskowe, zespół szatniowy dla osób niepełnosprawnych oraz pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego. Na piętrze znajdą się sale pomocnicze, siłownia, salka rekreacyjna z magazynkiem oraz dwie szatnie
z natryskami i WC.
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Kuchnia i stołówka
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Dąbrówki

We wrześniu 2012 r. zakończono
przebudowę stołówki w Szkole Podstawowej nr 2. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe LUX,
Janina i Bogusław Lejman Spółka Jawna.
					
Wartość zadania wyniosła ok.
810 tys. zł. Zakres prac obejmował generalny remont pomieszczeń kuchni i zaplecza oraz pomieszczeń produkcyjnych
i magazynowych zlokalizowanych na parterze i w piwnicy budynku w celu dostosowania ich parametrów do aktualnych
wymagań sanitarnych i higienicznych,
remont pomieszczeń administracyjnych
i sali stołówki, wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej, wymianę centralnego ogrzewania, wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej
w obrębie kuchni, wymianę wyposażenia
technologicznego kuchni, dostosowanie
jadalni stołówki do wymogów przepisów
przeciwpożarowych poprzez wykonanie
wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku.
W wyniku przebudowy w poziomie parteru i piwnic do przechowywania towarów wydzielono magazyny
ziemniaków i warzyw, artykułów spożywczych, środków czystości, magazyn
zasobów. Magazyn zasobów oraz magazyn środków czystości wyposażono
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w regały magazynowe. Pomieszczenie
mycia i dezynfekcji jaj wyposażono
w chłodziarkę. Dołączono stół ze zlewozmywakiem jednokomorowym, półkę
wiszącą i naświetlacz UV oraz umywalkę do mycia rąk. Magazyn ziemniaków i warzyw wyposażony został
w podesty na ziemniaki, regały na warzywa i wagę magazynową. Obieralnię ziemniaków i warzyw wyposażono

Przedszkole Miejskie nr 3
W 2011 r. w Przedszkolu Miejskim nr 3 wymieniono okna, na parterze
wykonano napowietrzenie klatki schodowej, oznakowano drogi ewakuacyjne,
zamontowano przeszklone ścianki. Zadanie o wartości 65 tys. zł wykonał Zakład
Remontowo-Budowlany Ireneusz Stępniewski. W tym samym roku wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami
i wykonano instalację oddymiającą klatki
schodowej. Inwestycję zrealizował Zakład
Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ, a jej wartość wyniosła ok. 93 tys. zł.

W lipcu 2013 r. zakończono termomodernizację przedszkola. Wykonawcą
zadania była firma P.W. DANBUD Daniel
Wojdat. Wartość zadania ok. 230 tys. zł.
W ramach zadania wykonano:
docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, pokrycie dachów z papy termozgrzewalnej. Wymieniono obróbki blacharskie,
instalacje elektryczne i odgromową, wykonano opaskę z kostki betonowej wokół
budynku, wymieniono drzwi, zamontowano daszki nad drzwiami, wykonano
kominy z cegły klinkierowej, wymieniono

nawierzchnię tarasu z wykonaniem pochylni i odwodnienia.
Na ten cel miasto pozyskało
dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu „Racjonalizacja zużycia
i poszanowania energii cieplnej, w tym
termomodernizacja” do kwoty 118 165,89
zł. WFOŚiGW zaakceptował rozliczenie
końcowe pożyczki i jednocześnie umorzył
kwotę pożyczki w wysokości 35 449,77 zł.
..

w obieraczkę do ziemniaków i warzyw
z płuczką, wstępnym łapaczem miazgi
i krochmalu oraz basen do płukania warzyw korzeniowych. Magazyn artykułów
spożywczych wyposażono w regały magazynowe, wagę magazynową, 2 zamrażarki
komorowe oraz 2 szafy chłodnicze.
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Biuro Obsługi Klienta
W grudniu 2011 r. zakończono
remont pomieszczeń biurowych Urzędu
Miasta. Wykonawcą robót była firma INTER-PROFIL Paweł Flisek z Garwolina.
Wartość robót wyniosła ok. 585 tys. zł.
W ramach remontu wykonano
malowanie pomieszczeń biurowych, ułożono terakotę na korytarzach i na klatce
schodowej, z dawnej sali ślubów powstała
sala konferencyjna, odnowiono wnętrza
toalet.
Na parterze budynku powstało Biuro Obsługi Klienta, bardziej funkcjonalne i przyjazne dla mieszkańców.

Telefony do Urzędu Miasta
Burmistrz Miasta - Marcin Jakubowski - 25 759 53 11
Zastępca Burmistrza Miasta - Krzysztof Michalik - 25 759 53 11
Sekretarz Miasta - Jadwiga Frelak - 25 759 53 30
Skarbnik Miasta - Grażyna Stachowicz - 25 759 53 13
Zastępca Skarbnika Miasta - Wiesława Fusik – 25 759 53 64

W jednym pokoju można uzyskać informacje, co i w jaki sposób można załatwić
w urzędzie.
W Biurze Obsługi Klienta odbywa się przyjmowanie korespondencji
wpływającej bezpośrednio oraz udzielanie informacji o zakresie kompetencji
Urzędu i samorządu miasta, sposobie
i terminach załatwiania spraw, wysokości
opłat, wydawanie formularzy, Kart Informacyjnych, udostępnianie przepisów
i innych informatorów oraz wydawanie
korespondencji. Biuro Obsługi Klienta prowadzi również obsługę klientów

Biuro Rady Miasta. Kierownik Biura - Hanna Spodar - 25 759 53 39
Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta. Kierownik Wydziału - Joanna Dutkiewicz - 25 759 53 59
Wydział Inwestycji. Kierownik Wydziału - Agnieszka Siporska – 25 759 53 22
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Kierownik Wydziału - Małgorzata Parol - 25 759 53 23
Wydział Gospodarki Komunalnej. Kierownik Wydziału - Grzegorz Góral - 25 759 53 21
Wydział Promocji, Kultury i Sportu. Kierownik Wydziału - Diana Rokicka - 25 759 53 58
Wydział Finansowy:
- Referat Budżetu. Kierownik Referatu - Małgorzata Gutkowska - 25 759 53 28
- Referat Dochodów. Kierownik Referatu - Krystyna Kulma - 25 759 53 44
Wydział Organizacyjny:
- Referat Organizacyjny. Kierownik Referatu - Kinga Rosłoniec - 25 759 53 14
- Referat Administracyjny. Kierownik Referatu - Marta Nowakowska - 25 759 53 76
Wydział Spraw Obywatelskich. Kierownik Wydziału - Magdalena Zagórska - 25 759 53 16
- Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Zastępca Kierownika Wydziału - Aneta Gela - 25 759 53 10
- Urząd Stanu Cywilnego. Zastępca Kierownika USC - Iwona Stawska - 25 759 53 12
Audytor Wewnętrzny - Paweł Wereszczyński - 25 759 53 37
Samodzielne Stanowiska ds. Społecznych - 25 759 53 33
Zespół ds. Oświaty - 25 759 53 34 lub 25 759 53 75
Zespół Radców Prawnych - 25 759 53 49
Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - 25 759 53 19 lub 25 759 53 55
Zespół ds. Informatyki - 25 759 53 47
Zespół ds. Kontroli - 25 759 53 57
Straż Miejska. Komendant - Janusz Wiaterek - 25 759 53 38

wnoszących korespondencję i zapytania
za pośrednictwem ePUAP-u lub zasięgających informacji telefonicznie. Ponadto
w BOK rozpatrywane są bezpośrednio
sprawy dotyczące podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym składanie
deklaracji o wysokości opłat za ich gospodarowanie.
Biuro Obsługi Klienta zorganizowane zostało w taki sposób, aby
klienci nie byli zmuszeni szukać urzędników właściwych do załatwienia ich
sprawy w różnych lokalizacjach Urzędu.
W swej codziennej pracy pracownicy Biura Obsługi Klienta kierują
się przede wszystkim profesjonalizmem,
20

skróceniem czasu i tworzeniem dobrych
warunków obsługi klienta. Pracownicy
BOK udzielają również informacji na temat lokalizacji, czasu pracy oraz zakresu
kompetencji jednostek organizacyjnych
podległych Urzędowi Miasta.
Zaletą Biura Obsługi Klienta
jest również fakt, iż każde wpływające do
Urzędu pismo jest rejestrowane w elektronicznym systemie obiegu dokumentów
(IntraDok), dzięki czemu w każdej chwili
pracownicy Biura Obsługi Klienta mogą
ustalić datę wpływu danego dokumentu
do Urzędu oraz któremu urzędnikowi został przydzielony do realizacji.
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Budynek
administracyjno-socjalny
przy ul. Sportowej
W sierpniu 2014 r. zakończono rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego z zapleczem sanitarnym
i technicznym Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Sportowej. W ramach
zadania wykonano rozbudowę budynku
o 146 m2 powierzchni użytkowej. W nowo
wybudowanej części wykonano pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne dla
pracowników i szatnie z łazienkami dla
zawodników. Wykonawcą zadania było
konsorcjum firm: Królikowski Kazimierz
Zakład Budownictwa Ogólnego-lider oraz
ETB Andrzej Kłosiński-partner. Wartość
zadania wyniosła ok. 1 014 tys. zł.

Osłony przeciwwiatrowe przy MOSiR
We wrześniu 2011 r. na hali lodowiska przy ul. Wyszyńskiego zakończono montaż żaluzji zewnętrznych przeciwwiatrowych od strony zachodniej wraz
z trybunami mobilnymi trzyrzędowymi
na 140 miejsc.
Dostawcą osłon była firma Best
Sport Sp. z o.o., a wartość zadania wyniosła ok. 167 tys. zł.

Na przedmiotowe zadanie pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w wysokości 210 860 zł.

22

23

INWESTYCJE SAMORZĄDU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

INWESTYCJE SAMORZĄDU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

W lutym 2014 r. zakończono
budowę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
Wykonawcą była firma R.D.B. – Roboty Drogowe
i Brukarskie Mirosław Krysiuk.
W ramach inwestycji wykonano utwardzenie i oświetlenie terenu,
ogrodzenie terenu, wybudowano wiaty oraz ustawiono kontenerowy budynek administracyjno-socjalny, do którego podłączono energię, kanalizację
i wodę.
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Toaleta miejska
ników i z pomieszczenia technicznego dla
obsługi serwisowej z automatyką sterowania systemem komputerowym. Podłoga
wykonana jest z prefabrykowanej płyty
żelbetowej ocieplonej twardym styropianem gr. 10 cm. Od wewnątrz ściany
i podłogi wykończono łatwo zmywalną,
wodoszczelną okładziną.
Toaleta wyposażona została w instalację wewnętrzną zimnej wody, ciepłej
wody z podgrzewacza, ogrzewanie elektryczne, wentylację grawitacyjną, światło
wewnętrzne, automatyczny odświeżacz
powietrza, bezdotykową muszlę wc automatycznie spłukiwaną, dezynfekowaną
i mytą, umywalkę ze stali nierdzewnej
z bezdotykowym podajnikiem mydła,
ciepłej wody i suszeniem rąk, lustro, podajnik papieru toaletowego, wieszak na
ubrania. Drzwi ze stali nierdzewnej do wc
i pomieszczenia technicznego otwierane
są automatycznie po wrzuceniu monety.
Temperatura wewnątrz regulowana jest
automatycznie.

Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 890 tys. zł, zaś dofinansowania
w ramach Działania 4.2 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013 ok. 740
tys. zł.
W listopadzie 2013 r. zamontowano toaletę publiczną przy ul. Kościuszki. Wykonawcą inwestycji o wartości ok.
308 tys. zł była firma ECOPRODUKT –
GIGANT Maja Trębacz- Smola.

Toaleta publiczna to prefabrykowany obiekt wolnostojący w kształcie
walca, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Składa się z pomieszczenia właściwego dostępnego dla użytkow-
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Skwer
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

W lipcu 2011 r. zakończono
I etap przebudowy Skweru Prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego. Koszt inwestycji to ok. 60 tys. zł. W ramach zadania
wykonano aleje ze szlachetnej kostki brukowej, uporządkowano zieleń, wykonano oświetlenie typu LED, zamontowano
ławki.
W sierpniu 2014 r. zakończono kolejny etap przebudowy skweru.
W ramach zadania wykonano aleje ze
szlachetnej kostki brukowej z monta-

Plac zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 5

żem ławek, urządzono zieleń poprzez
nowe nasadzenia począwszy od wysokich
drzew do krzewów ozdobnych i kwiatów.
Wykonawcą robót drogowych był Zarząd
Dróg Miejskich Sp. z o.o., a robót ogrodniczych Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. Łączny koszt prac to
ok. 195 tys. zł.
W planie jest ostatni etap, który
obejmował będzie budowę parkingu dla
samochodów osobowych na ok. 50 miejsc
postojowych.

W listopadzie 2012 r. zmodernizowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5. Wykonawcą zadania była
firma GARDEN DESIGNES Mirosław
Derkacz.
Wartość zadania ok. 199 tys.
zł. W ramach zadania na nawierzchni
bezpiecznej zamontowano: zestaw zabawowy, wieżę, 2 huśtawki ważki, huśtawkę podwójną. Całość uzupełniają: ławki
z wieszakami, kosze na śmieci, ławki
z oparciem, tablica z regulaminem. Plac
zabaw został dofinansowany w ramach
programu „Radosna Szkoła” w wysokości
ok. 98 tys. zł.
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Plac zabaw
przy Zespole Szkół Miejskich nr 2

Plac zabaw
przy Zespole Szkół Miejskich nr 1

W listopadzie 2013 r. zakończono budowę placu zabaw przy Zespole
Szkół Miejskich nr 2. Wykonawcą zadania była firma Sławomir Chmieliński
NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw.

W lipcu 2013 r. zakończono budowę szkolnego placu zabaw przy Zespole
Szkół Miejskich nr 1. Wykonawcą zadania
była firma MAJA Ewelina Piotrowska.
Wartość zadania to ok. 207 tys. zł łącznie
z dokumentacją projektową.

Wartość zadania to ok. 193 tys. zł
łącznie z dokumentacją projektową. W ramach zadania na nawierzchni bezpiecznej
zamontowano m.in. 2 zestawy zabawowe,
huśtawkę wahadłową z siedziskiem, tablicę do rysowania, ławki, kosze na śmieci,
tablicę z regulaminem. Plac zabaw został
dofinansowany w ramach programu „Radosna Szkoła” w wysokości ok. 97 tys. zł.
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W ramach zadania na nawierzchni bezpiecznej zamontowano
szereg urządzeń zabawowo-sprawnościowych. Całość uzupełniają stoliki piknikowe, ławki, kosze na śmieci i tablica
z regulaminem. Plac zabaw został dofinansowany w ramach programu „Radosna Szkoła” w wysokości ok. 97 tys. zł.
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Plac zabaw przy dworcu autobusowym
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Urządzenie zabawowe
przy Przedszkolu Miejskim nr 1

W 2013 r. na istniejącym placu zabaw zamontowano wielofunkcyjne urządzenie zabawowe. Dostawcą urządzenia była firma
NOVUM. Wartość zadania to 35 tys. zł.
W 2014 r. w ramach inicjatywy lokalnej zakupiono i zamontowano kolejne wielofunkcyjne urządzenie zabawowe. Dostawcą
urządzenia była firma ASTUR. Wartość zadania to 36 tys. zł.

W październiku 2013 r. zakończono prace związane z budową placu zabaw przy dworcu autobusowym. Wykonawcą zadania
było biuro Regionalne JORDAN Joanna Pędzisz. Wartość robót wyniosła ok. 112 tys. zł.
Na terenie istniejącego skweru miejskiego na bezpiecznych nawierzchniach - polach piaskowych, zamontowano urządzenia
zabawowe: piramidę, zjazd linowy, huśtawkę wieloosobową, karuzelę słupową oraz ławki z oparciem.
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MAPA INWESTYCJI
MIEJSKICH
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Siłownie zewnętrzne

INWESTYCJE SAMORZĄDU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Monitoring miejski

W grudniu 2013 r. zakończono
montaż kamer na skrzyżowaniach ulic
Cichej i Dąbrówki, Warszawskiej i Siennickiej, przy ul. Rodziny Nalazków 8 oraz
ul. Błonie 3.
Dokonano modernizacji serwera. Wykonawcą zadania o wartości ok. 258
tys. zł była firma XENTIA Sp. z o.o.

W lipcu 2014 r. wykonano siłownie plenerowe w 5 lokalizacjach: plac zabaw w parku miejskim, stadion sportowy przy
ul. Sportowej, stadion przy ul. Budowlanej, aquapark przy ul. Wyszyńskiego, plac zabaw przy ul. T. Kościuszki (park przy dworcu).
Każda siłownia została wykonana na nawierzchni bezpiecznej i wyposażona w cztery urządzenia: biegacz, twister/wahadło,
orbitrek, drabinkę/pylon/podciąg nóg oraz tablicę informacyjną. Wykonawcą zadania była firma Body Works Outdoor Fitness Radosław Szymanowski. Wartość zadania to ok. 111 tys. zł.
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Szkoła PodstawowA nr 5
W grudniu 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 5 powstała wysokiej jakości
sala relaksacyjna, na którą składa się wiele
urządzeń służących wszechstronnej stymulacji sensorycznej. Warto wśród nich
wymienić m. in.: wodospad światłowodowy, kolumnę wodną, kabinę lustrzaną, kulę lustrzaną, projektor Solar, tor
świetlno-dźwiękowy, materac wibrujący
oraz telewizor świetlny. Dominującymi
elementami wyposażenia są przytłumione, kolorowe światła, miękkie podłoże,
relaksacyjna muzyka. Wykonawcą była
firma FHU INBAR Irena Bartold. Wartość przedsięwzięcia to 24,75 tys. zł.
We wrześniu 2014 r. zakończono prace związane z rozbudową szkoły
o pomieszczenia szatni dla uczniów oraz
świetlicę. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe LUX Janina i Bogusław Lejman Spółka Jawna.
Wartość zadania wyniosła ok. 285 tys. zł.
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Dotychczasowa szatnia mieściła
się w korytarzu szkolnym. Po rozbudowie
szkoły szatnię przeniesiono do nowego pomieszczenia, pozostawiając do dyspozycji
uczniów odnowiony, przestronny korytarz. Dobudowano pomieszczenie, które
służy za świetlicę - posiada ono bezpośrednie wyjście na plac zabaw oraz boiska.
Na parterze wymieniono wszystkie drzwi
do pomieszczeń klasowych i toalet, odmalowano kuchnię oraz cały korytarz,
na podłodze ułożono terakotę. Zostało
utworzone dodatkowe wyjście na zewnątrz
z budynku szkoły dla usprawnienia pracy
z klasami pierwszymi. Przeprowadzono
remont w pomieszczeniach administracyjnych oraz kuchni. 		
Od strony zewnętrznej pomalowano dużą salę gimnastyczną oraz wejście
główne do budynku szkoły. Obiekt dostosowano do obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych.
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PrzedszkolE MiejskiE nr 4
W 2011 r. w Przedszkolu Miejskim nr 4 wykonano urządzenia oddymiające klatki schodowe. Wykonawcą
zadania była Usługowo-Handlowa Firma
Prywatna PWP Wojciech Pytlak. Wartość
zadania wyniosła ok. 143 tys. zł.
W ramach zadania zamontowano ścianki przeszklone, wstawiono drzwi
wejściowe na klatkę schodową, wymieniono drzwi wejściowe do budynku oraz
do sal na parterze, zamontowano klapy
oddymiające wraz z czujkami dymu i centralą zarządzającą oddymianiem. Ponadto
budynek wyposażono w oświetlenie ewakuacyjne.
W sierpniu 2013 r. z pomieszczeń pralni, wentylatorni, magazynu
oraz sali zajęć zlokalizowanych na II kondygnacji budynku wykonano nową salę
zajęć plastycznych, łazienki i magazyn.
W ramach inwestycji przebudowano instalacje wewnętrzne. Wykonawcą zadania
była firma Monika Wojtasiewicz Usługi
Ogólnobudowlane. Wartość zadania to
ok. 71 tys. zł.
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W sierpniu 2014 r. dobiegły końca prace związane z przebudową i termomodernizacją Przedszkola Miejskiego nr
4. Wykonawcą zadania była firma P.W.
DANBUD Daniel Wojdat. Wartość robót wyniosła ok. 390 tys. zł. W ramach
przedmiotu zamówienia ocieplono dach
i ściany, które następnie pokryto tynkiem
akrylowym, wymieniono rynny i rury
spustowe. Taras piętra przedszkola został zabudowany w celu urządzenia sali
zabaw dla dzieci. Ponadto wymieniono
instalację odgromową, wykonano instalację elektryczną i centralnego ogrzewania
adaptowanego pomieszczenia, wymieniono drzwi zewnętrzne, drewniane okna
zastąpiono oknami z PCV, zamontowano
daszek nad wejściem do budynku.
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Parking w systemie Park & Ride

Parkingi
przy dworcu PKP i ul. 1 Maja
Wykonano parking dla rowerów, przebudowano drogi manewrowe
i chodniki, wykonano nowe przyłącza
kanalizacji deszczowej służące odwodnieniu drogi. Uporządkowano zieleń, wykonano oznakowanie poziome
i pionowe. Zamontowano nowoczesne
oświetlenie uliczne typu LED.
Na ul. 1 Maja wyremontowano chodnik wraz z jezdnią bitumiczną.
Dzięki tej inwestycji miastu przybyło
ok. 200 miejsc postojowych dla samochodów i 60 dla rowerów.

W maju 2011 r. nastąpiło podpisanie przez przedstawicieli Samorządu
Województwa Mazowieckiego, Zarządu Kolei Mazowieckich, Miasta Mińsk
Mazowiecki, Gminy Mińsk Mazowiecki porozumienia o budowie przy stacji
kolejowej parkingu w systemie „Parkuj
i jedź”. W ramach inwestycji wybudo-

40

wano parking o powierzchni ponad
2,9 tys. m2 na 140 samochodów, wiatę
na ok. 40 motocykli i rowerów. Parking
został oświetlony, objęty dozorem i monitoringiem elektronicznym. Całkowita wartość budowy parkingu to ok. 1,2
mln zł. Wkład Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniósł 650 tys. zł,

Miasta Mińsk Mazowiecki 550 tys. zł,
a Gminy Mińsk Mazowiecki 100 tys. zł.
Inwestorem zastępczym budowy parkingu była spółka „Koleje MazowieckieKM”. Parking został oddany do użytku
w styczniu 2012 r. Wjazd umiejscowiony jest od strony ul. Zbigniewa Mirosza.

W grudniu 2012 r. zakończono przebudowę Placu Dworcowego
oraz ul. 1 Maja. Wykonawcą zadania był
Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. Koszt
inwestycji to ok. 1,4 mln zł. W ramach
zadania wykonano budowę zatok parkingowych z miejscami postojowymi
prostopadłymi i zatoki parkingowe
z miejscami postojowymi równoległymi.
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Parkingi
przy ul. Ignacego Daszyńskiego
W październiku 2011 r. zakończono budowę parkingów przy ul. Ignacego Daszyńskiego. Wykonawcą był Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ok. 396 tys. zł. W ramach zadania wykonano budowę zatok parkingowych z miejscami postojowymi
prostopadłymi i zatoki parkingowe z miejscami postojowymi równoległymi, w ogólnej ilości ponad 60. Wykonano również nową
nawierzchnię bitumiczną jezdni o długości 180 m.

Parkingi przy ul. Spółdzielczej
W lipcu 2012 r. zakończono budowę parkingów przy ul. Spółdzielczej. Wykonawcą był Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o.
Koszt inwestycji to ok. 74 tys. zł. W ramach zadania wykonano zatoki parkingowe z miejscami postojowymi prostopadłymi i zatoki
parkingowe z miejscami postojowymi równoległymi wraz z przebudową przyległych chodników. Na odcinku od ul. J. Mireckiego
do ul. R. Traugutta przybyło ponad 60 miejsc parkingowych.
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Parkingi przy ul. Konstytucji 3 Maja
W listopadzie 2013 r. zakończono wykonanie parkingów przy ul. Konstytucji 3 Maja przed budynkiem Starostwa Powiatowego. Na przedmiotowe zadanie Powiat Miński udzielił Miastu Mińsk Mazowiecki pomocy finansowej w wysokości ok. 47 tys. zł.
Wykonawcą zadania była firma R.D.B. – Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Koszt inwestycji to ok. 109 tys. zł.
W ramach zadania wykonano 19 miejsc postojowych, przebudowano chodnik i istniejący zjazd, zdemontowano istniejące ogrodzenie.

Parkingi przy ul. Tadeusza Kościuszki
W listopadzie 2012 r. zakończono budowę parkingów przy ul. T. Kościuszki. Wykonawcą zadania była firma R.D.B. – Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Koszt inwestycji łącznie z dokumentacją projektową wyniósł ok. 309 tys. zł. W ramach zadania wykonano zatoki parkingowe z miejscami postojowymi równoległymi i prostopadłymi po obu stronach ulicy Tadeusza
Kościuszki na odcinku od ul. Armii Ludowej – Rondo Sławińskiego do ul. Stefana Okrzei oraz przebudowano chodniki i rozbudowano zjazdy. Ponadto na działce 1814/11 wybudowano 10 miejsc postojowych prostopadłych i skośnych wraz z drogą manewrową
z kostki brukowej. W wyniku realizacji inwestycji powstało łącznie 56 miejsc postojowych.
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Sięgacz ul. Mikołaja Kopernika
W sierpniu 2013 r. zakończono remont ok. 90 m nawierzchni z betonowej kostki brukowej ul. M. Kopernika. Wykonawcą robót był Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. Wartość zadania to ok. 68 tys. zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej
o długości 90 m wraz z nowymi przyłączami kanalizacyjnymi służącymi odwodnieniu drogi. Wprowadzono oznakowanie poziome
i pionowe, uporządkowano zieleń. Inwestycję przeprowadzono w ramach inicjatywy lokalnej.

Parkingi przy ul. Szczecińskiej
W październiku 2013 r. zakończono budowę 32 miejsc parkingowych przy ul. Szczecińskiej naprzeciwko Urzędu Skarbowego. Wyremontowano nawierzchnię ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Chełmońskiego łącznie z budową chodnika i zjazdów.
W ramach przedsięwzięcia wykonano parking z prostopadłymi miejscami postojowymi, drogi manewrowe, oznakowanie poziome
i pionowe, uporządkowano zieleń. Wykonawcą zadania był Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. Wartość zadania to ok. 272 tys. zł wraz
z dokumentacją projektową.

Zatoka parkingowa z chodnikiem
przy ul. Topolowej
W grudniu 2012 r. zakończono budowę 24 miejsc postojowych równoległych i prostopadłych oraz chodnika przy
ul. Topolowej 4 o długości ok. 100 m. Wykonawcą zadania była firma P.W. ARTIMEX Artur Gniado. Wartość zadania to ok. 81 tys. zł.
Inwestycja została zrealizowana w ramach inicjatywy lokalnej.

ul. Michaliny Szczepankowskiej
W maju 2013 r. wykonano rozbudowę ul. Michaliny Szczepankowskiej. Wykonawcą była firma Z.U.T.H. Roboty Ziemne, Budowlano-Drogowe Stanisław Czerepiński. Wartość robót to ok. 550 tys. zł. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny
z betonowej kostki brukowej o długości ok. 350 m, kanalizację deszczową, przebudowano kolidujący odcinek sieci wodociągowej.
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ul. Chochołowska

W sierpniu 2013 r. zakończono rozbudowę ul. Chochołowskiej wraz z budową kolektora deszczowego. Zadanie było realizowane wspólnie z Gminą Mińsk Mazowiecki i finansowane proporcjonalnie do powierzchni gruntów. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ok. 2 867 tys. zł, z czego Miasto przekazało Gminie w formie dotacji celowej
kwotę ok. 850 tys. zł na pokrycie kosztów tej inwestycji.
Pas drogowy zajmuje powierzchnię:
-na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - 4 996 m2
-na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - 6 708 m2
W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi o długości ok. 0,7 km, jednostronny chodnik na całym odcinku drogi, zjazdy,
54 miejsca parkingowe oraz przebudowę kanalizacji deszczowej długości ok. 840 m, przebudowę sieci wodociągowej długości
ok. 740 m oraz budowę odcinka linii oświetlenia ulicznego od strony ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (5 słupów).
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ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

W grudniu 2013 r. zakończono przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. gen. K. Sosnkowskiego. Wykonawcą
była firma KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych Włodzimierz Królik. Wartość robót to ok. 930 tys. zł.
W ramach zadania przebudowano ok. 600 m kanalizacji deszczowej, ok. 290 m kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnię
mineralno-bitumiczną na całej szerokości jezdni.

ul. Widok
W grudniu 2011 r. zakończono przebudowę ulicy Widok. Wykonawcą był Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ok. 360 tys. zł. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej o długości 230 m wraz
z nowymi przyłączami kanalizacyjnymi służącymi odwodnieniu drogi, wydzielono miejsca postojowe, wykonano również oznakowanie poziome i pionowe.
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ul. Zbigniewa Mirosza

W grudniu 2012 r. zakończono rozbudowę ul. Z. Mirosza. Wykonawcą zadania była firma Mark-Bet Construction
Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ok. 260 tys. zł łącznie z dokumentacją projektową. W ramach zadania wykonano jezdnię w postaci ciągu
pieszo-jezdnego z kostki brukowej długości ok. 155 m wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 155 m.

Prawoskręty przy przejeździe
pod torami kolejowymi

INWESTYCJE SAMORZĄDU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

ul. Dźwigowa
i ul. Konstantego Rudzkiego

W grudniu 2013 r. zakończono budowę ul. Dźwigowej i ul. K. Rudzkiego. W 2012 r. zawarto porozumienie z przedsiębiorcami mającymi siedziby przy ul. Dźwigowej i ul. K. Rudzkiego, na mocy którego firmy te zobowiązały się do wykonania i przebudowy sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej. Miasto ze swej strony zapewniło rozbudowę części dróg wraz z budową oświetlenia ulicznego. Wykonawcą zadania leżącego po stronie Miasta była firma F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek. Koszt inwestycji to
ok. 2 660 tys. zł wraz z dokumentacją projektową.
Wykonano nową nawierzchnię jezdni w ul. Dźwigowej (ok. 460 m) oraz ul. K. Rudzkiego (ok. 500 m), budowę chodników
(2 620 m2), przebudowę i budowę zjazdów, budowę parkingów (ok. 895 m2), budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej, budowę
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego (z odcinkiem linii podziemnej) w postaci 40 szt. słupów wraz z oprawami oświetleniowymi
sodowymi zainstalowanymi na wysięgnikach rurowych mocowanych na wierzchołkach słupów.

W maju 2014 r. zakończono wykonanie prawoskrętów w ul. Bogusława Limanowskiego. Wykonawcą zadania był
Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. Wartość zadania to ok. 150 tys. zł. Na dodatkowych pasach ruchu wykonano nawierzchnię z kostki
brukowej.
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ul. Bulwarna
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ul. Miodowa

We wrześniu 2014 r. zakończyła się przebudowa ul. Bulwarnej. Położono nawierzchnię z kostki brukowej szlachetnej koloru
szarego przeplatanej pasami grafitowej kostki brukowej typu starobruk oraz pasami naturalnej kostki granitowej koloru czarnego.
Wykonano również zatoczki wypoczynkowe wyposażone w elementy małej architektury tj. nowoczesne ławki i stylowe śmietniczki.
Na ulicy Bulwarnej ruch pojazdów ograniczony został do samochodów osobowych, zaopatrzenia i służb komunalnych. Do dyspozycji mieszkańców są ok. 72 miejsca postojowe prostopadłe, w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych, ciąg pieszo-rowerowy szer. 3 m,
chodnik szer. 2 m. Długość drogi to 410 m. Wykonano remont istniejącego odwodnienia poprzez udrożnienie kanałów deszczowych
oraz wymianę uszkodzonych elementów infrastruktury. Wzdłuż całej ulicy nasadzono drzewa i krzewy, podkreślając w ten sposób
układ komunikacji stanowiący bulwar spacerowy przy ul. Srebrnej.
Wykonawcą robót drogowych był Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o., a robót ogrodniczych Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. Koszt robót wyniósł ok. 1,2 mln zł.
Jeszcze w tym roku w miejscu obecnych słupów pojawi się oświetlenie uliczne typu LED po wschodniej stronie drogi.
Po zachodniej stronie ulicy naziemna linia energetyczna zostanie przebudowana na podziemną.

W czerwcu 2013 r. zakończono remont nawierzchni z betonowej kostki brukowej drogi wewnętrznej i utwardzeń terenu na
nieruchomości przy ul. Miodowej 3 i 4. Wykonawcą robót była firma TIT BRUK Tomasz Knopik. Wartość zadania to ok. 62 tys. zł.
Remont został zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej.

Łącznik ul. Siennickiej z ul. Dąbrówki
W maju 2013 r. zakończono przebudowę drogi łączącej ulicę Siennicką z ul. Dąbrówki. Wykonawcą był Zarząd Dróg Miejskich
Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ok. 288 tys. zł. W ramach zadania wykonano drogę wraz z równoległymi miejscami postojowymi z kostki
brukowej betonowej wraz z nowymi przyłączami kanalizacyjnymi służącymi odwodnieniu drogi. Wykonano nowe chodniki, oznakowanie poziome i pionowe, uporządkowano zieleń, zamontowano oświetlenie w ilości 4 sztuk.
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łącznik ul. Błonie z ul. Siennicką

W grudniu 2013 r. zakończono budowę łącznika ul. Błonie z ul. Siennicką. Wykonawcą zadania był Zarząd Dróg Miejskich
Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ok. 235 tys. zł łącznie z dokumentacją projektową. W ramach inwestycji wykonano 78 m jezdni z betonowej kostki brukowej, obustronne chodniki z kostki brukowej, wybudowano 85,35 m kanalizacji deszczowej oraz zjazdy publiczne.

ul. Braci Śniadeckich
W grudniu 2011 r. zakończono przebudowę ul. Braci Śniadeckich. Wykonawcą robót była firma R.D.B. – Roboty Drogowe
i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Koszt inwestycji to ok. 1,6 mln zł. W ramach zadania wykonano drogę długości 509 m na odcinku od
ul. Szpitalnej do ul. Dąbrówki o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami oraz wykonano 43 miejsca postojowe, przebudowano kanalizację deszczową o dł. 333 m, przebudowano wodociąg o dł. 243 m. W ramach inwestycji wykonano również demontaż
istniejącej linii napowietrznej nn i budowę nowej linii kablowej oświetlenia ulicznego.
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ul. Jana Długosza

W grudniu 2013 r. zakończono rozbudowę ul. J. Długosza. Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo-Budowlany
Zbigniew Wocial. Koszt inwestycji to ok. 383 tys. zł łącznie z dokumentacją projektową. W ramach zadania wybudowano ciąg pieszojezdny z kostki brukowej o długości ok. 145 m, wybudowano kanalizację deszczowej o długości 234,5 m.

ul. Władysława Łokietka
W sierpniu 2012 r. zakończono realizację przebudowy ul. W. Łokietka. Wykonawcą robót był Zarząd Dróg Miejskich
Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ok. 147 tys. zł wraz z dokumentacją projektową. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny długości ok. 290 m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami wraz z budową kanalizacji deszczowej (ok. 270 m)
i przebudową sieci wodociągowej (ok. 295 m). Wykonano również oznakowanie poziome i pionowe.
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ul. Kazimierza III Wielkiego

ul. Janusza Kusocińskiego

W grudniu 2011 r. zakończono przebudowę ul. Kazimierza III Wielkiego. Wykonawcą była firma R.D.B – Roboty Drogowe
i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Koszt inwestycji to ok. 600 tys. zł. W ramach zadania wykonano budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 275 m wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 250 m. Wykonano również przedłużenie istniejących sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej.

We wrześniu 2012 r. zakończono przebudowę ul. J. Kusocińskiego. Wykonawcą zadania była firma Z.U.T.H. Roboty Ziemne,
Budowlano-Drogowe Stanisław Czerepiński. Koszt inwestycji to ok. 309 tys. zł. W ramach zadania wybudowano odcinek, od ulicy
Ignacego Krasickiego do końca w kierunku północnym, o nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową obustronnych chodników
i zjazdów z budową kanalizacji deszczowej.

ul. Andrzeja Struga
W sierpniu 2011 r. zakończono realizację przebudowy ul. A. Struga. Wykonawcą robót była firma R.D.B. – Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Koszt inwestycji to ok. 630 tys. zł. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o długości 363 m wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 202,5 m oraz przebudową sieci wodociągowej.
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ul. Leśna
W październiku 2013 r. zakończono realizację rozbudowy ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zuzanny Małaszczyckiej. Wykonawcą zadania była firma KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych Włodzimierz Królik. Wartość zadania ok. 3,5 mln zł łącznie z aktualizacją dokumentacji projektowej. W ramach zadania wykonano budowę: jezdni o nawierzchni bitumicznej, obustronnych chodników, zjazdów, ciągów pieszo-jezdnych, 7 miejsc parkingowych
w rejonie wejścia na teren ogródków działkowych; przebudowę istniejącego przepustu drogowego w rejonie skrzyżowania z ul. J. Kusocińskiego, przebudowę skrzyżowań, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ul. Leśnej oraz w ul. Z. Małaszczyckiej.
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ul. Ks. Stanisława Brzóski

ul. Bratnia

We wrześniu 2011 r. zakończono przebudowę ul. Ks. S. Brzóski. Wykonawcą zadania była firma P.W. ARTIMEX Artur Gniado. Koszt inwestycji to ok. 400 tys. zł. W ramach zadania wykonano budowę ciągu pieszo-jezdnego w pasie ulicy o długości ok. 152
m z betonowej kostki brukowej, chodniki z betonowej kostki. W ramach inwestycji uzupełniono i przebudowano infrastrukturę techniczną, w tym wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę wodociągu o dł. długości 162,5 m oraz przebudowę istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej.

W sierpniu 2011 r. zakończono przebudowę ul. Bratniej. Wykonawcą była firma R.D.B. – Roboty Drogowe i Brukarskie
Mirosław Krysiuk. Koszt inwestycji to ok. 340 tys. zł. W ramach zadania w istniejącym pasie drogowym wykonano prace budowlane:
ułożono ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej na odcinku o długości 143 m, przebudowano 106 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz
146 m sieci wodociągowej, wybudowano 81,8 m sieci kanalizacji deszczowej.

ul. Emilii Plater

ul. Marii Konopnickiej

W lipcu 2011 r. zakończono przebudowę ul. E. Plater. Wykonawcą zadania była firma R.D.B. – Roboty Drogowe
i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Koszt inwestycji to ok. 400 tys. zł. W ramach zadania wybudowano ciąg pieszo-jezdny o długości
ok. 141 m o nawierzchni z kostki brukowej, chodniki z kostki betonowej. W ramach inwestycji uzupełniono i przebudowano infrastrukturę techniczną, w tym sieć wodociągową (ok. 236 m) oraz wykonano kanalizację deszczową (ok. 99,9 m).

W grudniu 2012 r. zakończono budowę ul. M. Konopnickiej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ok. 911 tys. zł wraz z dokumentacją projektową. W ramach zadania wykonano budowę ulicy długości ok. 290 m o nawierzchni mineralno-bitumicznej z obustronnymi chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej wraz
z budową kanalizacji deszczowej (ok. 270 m) i przebudową sieci wodociągowej (ok. 295 m).
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ul. Królewiecka

W 2014 r. zakończono rozbudowę ul. Królewieckiej, Piasta i budowę ul. Ziemowita. Wykonawcą zadania była firma
Dowbud - C. Wartość zadania to ok. 2 mln zł. W ramach inwestycji wykonano:
a) na ul. Królewieckiej na odcinku od Nowy Świat do ul Arynowskiej - jezdnię o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki z kostki brukowej, zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej,
b) na ul. Ziemowita na odcinku od ul. Kresowej do ul. Królewieckiej - jezdnię o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, obustronne
chodniki z kostki brukowej, zjazdy z kostki brukowej; sięgacz ciąg pieszo-jezdny z betonowej kostki brukowej na całej szerokości pasa
drogowego ze ściekami w osi jezdni z kostki betonowej,
c) na ul. Piasta na odcinku od ul. Arynowskiej do ul. Ziemowita - jezdnię o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, obustronne
chodniki z kostki brukowej, zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej.
W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową rur PCV ze studniami rewizyjnymi. Do sieci kanalizacji podłączono
przykanaliki z rur PCV oraz wpusty uliczne ściekowe.
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ul. Ziemowita

ul. Piasta
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ul. gen. Zygmunta Berlinga

ul. Jagiellońska

W grudniu 2012 r. zakończono przebudowę ul. gen. Z. Berlinga. Wykonawcą była firma R.D.B. – Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Koszt inwestycji to ok. 1 233 tys. zł łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej. W ramach zadania
wykonano budowę drogi długości ok. 540 m. Prace wykonywano na odcinku od ul. Nowy Świat w kierunku zachodnim do ślepego
zakończenia – droga o nawierzchni z kostki brukowej oraz od ul. Nowy Świat do ul. Henryka Sienkiewicza – droga o nawierzchni
bitumicznej z obustronnymi chodnikami i dalej do ślepego zakończenia o nawierzchni z kostki brukowej. Na całej długości drogi
wykonano zjazdy, sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami.

W drugim kwartale br. rozpoczęto prace związane z budową ul. Jagiellońskiej. Wykonawcą robót jest firma Mark-Bet
Construction Sp. z o.o. Planowany koszt inwestycji to 515 tys. zł. W ramach inwestycji jest wykonywana: jezdnia o szerokości 6 m
z betonowej kostki brukowej, obustronne chodniki, zjazdy do posesji oraz kolektor kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
oraz wpustami ulicznymi.

ul. Zacisze

ul. Juliana Grzeszaka

W listopadzie 2011 r. zakończono roboty budowlane związane z przebudową ul. Zacisze. Wykonawcą zadania była firma
Mark-Bet Construction Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ok. 560 tys. zł. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki brukowej długości
ok. 278 m, obustronne chodniki na całej długości ulicy, zjazdy oraz kanalizację deszczową o długości 285 m.

Pod koniec września br. rozpoczęto prace związane z rozbudową ul. J. Grzeszaka. Wykonawcą inwestycji jest firma F.H.U.
„BRUK-BUD” Piotr Skoczek. Wartość zadania wyniesie ponad 3,4 mln zł. Zakończenie prac przewidywane jest na 29 maja 2015 roku.
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