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Celem projektu jest poprawa gospoda-
rowania wodami opadowymi na terenie 
Miasta Mińsk Mazowiecki oraz poprawa 
środowiska naturalnego. Kwota dofinan-
sowania to 6 783 550,41 zł.

Umowę o dofinansowanie projektu  
z funduszy unijnych zawarto 18 sierpnia 
2017 roku.

W ramach projektu na dzień dzisiejszy 
została wykonana kanalizacja wód opa-
dowych w następujących ulicach:
• w ulicy Grzeszaka – wartość 1 087 
847,67 zł – okres realizacji 2014 – 2015  
– w ramach zadania wybudowano 815 
mb kanalizacji deszczowej;
• w ulicy Kolberga – wartość 2 393 
412,63 zł – okres realizacji 2015 rok  
– w ramach zadania wybudowano 631,5 
mb kanalizacji deszczowej, przedsię-
wzięcie obejmowało również budowę 
zbiornika retencyjnego o objętości robo-
czej 2731m³;
• w ulicy Rodziny Łubieńskich – wartość 
527 517,50 zł – okres realizacji 2015 rok 
– długość wybudowanego odcinka ka-
nalizacji deszczowej wynosi 507,27 mb;
• w ulicy Narutowicza – wartość 277 
031,17 zł – termin realizacji 2015 rok  
– długość wykonanej kanalizacji desz-
czowej wynosi 585 mb;
• w ulicy Jaśminowej – wartość 1 003 
288,74 zł – okres realizacji 2017-2018  
– długość wykonanej kanalizacji desz-
czowej wynosi 947,40 mb.

Aktualnie realizowana jest jeszcze budo-
wa kanalizacji w ulicy Osiedlowej – war-
tość zadania 2 439 271,95 zł – okres re-
alizacji 2018-2019 – planowana długość 
kanalizacji to 1 303,9 mb.
28 maja 2018 r. zawarto aneks do umo-
wy o dofinansowanie projektu „Rozbu-
dowa systemu gospodarowania wodami
opadowymi w Mińsku Mazowiecki  
– etap I”, rozszerzający zakres projektu  
o dwa dodatkowe zadania:
• budowa kanalizacji wód opadowych 
w ul. Marii Grochowskiej i Hipolita Ko-

nopki – w zakresie zadania znajdu-
je się budowa kanalizacji deszczowej  
o łącznej długości budowanego odcinka 
656 m. Termin realizacji IV kwartał 2018  
– II kwartał 2019. Wartość zadania to  
1 015 868,35 zł;
• budowa kanalizacji wód opadowych  
w ul. Ignacego Paderewskiego – w za-
kresie zadania znajduje się budowa ka-

nalizacji deszczowej o długości 82 m. 
Termin realizacji I – II kwartał 2019. War-
tość zadania to 67 161,27 zł.

Realizacja projektu pozwoli na zacho-
wanie naturalnego obiegu wody w przy-
rodzie oraz znacząco poprawi jakości 
życia mieszkańców miasta Mińsk Mazo-
wiecki.

Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami  
opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” w ramach  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adapta-
cja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastro-
fy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich.

W czwartek, 7 marca, burmistrz Marcin 
Jakubowski uczestniczył w spotkaniu 
na terenie budowy przejścia pieszo-ro-
werowego w ciągu ulic Sosnkowskiego 
i Chróścielewskiego. W obecności sta-
rosty Antoniego J. Tarczyńskiego, wi-
cestarosty Witolda Kikolskiego, radnych 
powiatowych Alicji Cichoń i Zbigniewa 
Grzesiaka, radnego miasta Tomasza 
Płochockiego oraz przedstawicieli jed-
nostek współuczestniczących w inwe-
stycji omówiono stan i przebieg realizacji 
zadania. Ulice Sosnkowskiego i Chró-
ścielewskiego są drogami powiatowy-
mi. Miasto Mińsk Mazowiecki na tę in-
westycję udzieliło Powiatowi Mińskiemu 
pomocy finansowej w wysokości 40% 
kosztów.

Trwa budowa tunelu dla pieszych i rowerzystów
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