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Całkowita wartość projektu 
wyniosła 13 706 600,98 zł,  
w tym kwota dofinansowania 
11 650 610,83 zł.

Celem projektu była poprawa gospoda-
rowania wodami opadowymi na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki poprzez budo-
wę systemu odwodnienia, w tym sieci 
kanalizacji deszczowej i zbiorników re-
tencyjnych.

Umowę o dofinansowanie z funduszy 
unijnych zawarto 18 sierpnia 2017 r. 

Objęła  ona realizację 6 zadań  inwesty-
cyjnych. W 2019 roku rozszerzono za-
kres przedsięwzięcia o kolejne zadania. 
Łącznie w ramach projektu zrealizowa-
no  17 zadań inwestycyjnych:
1. Budowa kanalizacji wód opadowych 

w ulicy Grzeszaka; 
2. Budowa kanalizacji wód opado-

wych oraz zbiornika retencyjnego 
w ulicy Kolberga; 

Miasto Mińsk Mazowiecki zakończyło realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami 
opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększe-
niem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 
projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Zakończenie projektu dotyczącego 
retencji wód opadowych
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3. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ulicy Rodziny Łubieńskich; 

4. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ulicy Narutowicza; 

5. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ulicy Jaśminowej; 

6. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ulicy Osiedlowej;

7. Budowa kanalizacji wód opado-
wych w ulicy Marii Grochowskiej  
i ulicy Hipolita Konopki;

8. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ulicy Ignacego Paderewskiego

9. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ul. Konstytucji 3 Maja;

10. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ul. Wesołej;

11. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ul. Zofii Kalinowskiej;

12. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ul. Janka Paruzela;

13. Przebudowa rowu na odcinku od  
ul. Leśnej do ul. Walerego Wró-
blewskiego oraz przebudowa zbior-
ników retencyjnych;

14. Budowa systemu odwodnienia   
ul. Żwirowej;

15. Budowa systemu odwodnienia   
ul. 7. Pułku Ułanów Lubelskich;

16. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ul. gen. Władysława Sikorskiego;

17. Budowa kanalizacji wód opadowych 
i zbiornika retencyjnego w ul. por. 
Ludwika  Wolańskiego i Leopolda 
Okulickiego.
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600 drzew na 600-lecie miasta

Przedsięwzięcia te w większości stano-
wiły element większych  zadań infra-
strukturalnych, jakimi są budowa i/lub 
przebudowa dróg gminnych. W niniej-
szym projekcie  uwzględniono jedynie 
wydatki związane z infrastrukturą doty-
czącą gospodarowania i odprowadzania 
wód opadowych. 

Dzięki projektowi unijnemu „Rozbudo-
wa systemu gospodarowania wodami 
opadowymi w Mińsku Mazowieckim –  
I etap” w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 wybudowano  ok. 8  km sieci  ka-
nalizacji deszczowej oraz 8 urządzeń 
służących gospodarowaniu wodami 
opadowymi, w tym: zbiornik retencyjny 
przy ul. Kolberga, zbiornik retencyjny 
przy ul.  Wolańskiego, 3 zbiorniki w par-
ku miejskim oraz separatory. 

Ponadto:
– wody opadowe są odprowadzane do 
sieci kanalizacji deszczowej i nie po-
wodują lokalnych podtopień,
– do rzeki Srebrna odprowadzane są 
podczyszczone ścieki,
– miasto zyskało nowe tereny pod za-
budowę w rejonie ulic Grzeszaka i Kol-
berga,
– budowa zbiornika retencyjnego po-
zwoliła na spowolnienie spływu wód 
opadowych do rzeki Srebrna oraz na 
zachowanie naturalnego obiegu wody 
w przyrodzie,
– wody opadowe doprowadzone do 
zbiornika retencyjnego mogą być po-
nownie wykorzystane w celach spo-
łeczno-gospodarczych, np. do podle-
wania zieleni miejskiej, czyszczenia 
miejskiej kanalizacji czy zabezpie-
czenia p. pożarowego.

Wszystko to, przyczyniło się do znacz-
nej poprawy jakości  życia mieszkańców 
naszego miasta.

Więcej szczegółów można znaleźć na 
stronie internetowej miasta w zakład-
ce dotyczącej projektu, na której na 
bieżąco były  udostępniane informacje 
związane z przebiegiem projektu oraz 
podejmowanymi działaniami.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
fot. z arch. UM MM, Leszek Siporski

Systemem gospodarowania wodami opadowymi 
został objęty obszar o powierzchni  ok. 14 ha. 
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10 sierpnia burmistrz Marcin Jakubowski 
w towarzystwie radnych miejskich oraz 
przedstawiciela lokalnej społeczności 
dokonał oficjalnego otwarcia ulic Wolań-
skiego i Sikorskiego.

Wykonawcą obu zadań była firma Ro-
boty Drogowe i Brukarskie Mirosław Kry-
siuk. Dokumentację projektową opraco-
wało Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej 
Małetka. 

Nadzór inwestorski w branży drogowej 
sprawowany był przez Arkadiusza Boguc-
kiego z Zarządu Dróg Miejskich Sp. z o.o., 
w branży sanitarnej przez Jerzego Nieścio-
ruka. 

W ramach inwestycji na ul. Wolań-
skiego wykonano m.in.: przebudowę sieci 
gazociągowej, rozbiórkę i budowę w no-
wej lokalizacji kanalizacji sanitarnej, sieć  
kanalizacji deszczowej wraz z drenażem  
i zbiornikami retencyjnymi rurowymi  o ob-
jętości 225 m3, oświetlenie uliczne, dwa ka-
nały technologiczne, jezdnię o nawierzchni  
z betonu asfaltowego  oraz z betonowej 
kostki brukowej na ślepych odcinkach, 
chodniki z betonowej kostki brukowej, 
ścieżkę pieszo-rowerową z bezfazowej 
kostki brukowej, ścieżkę rowerowej o na-
wierzchni bitumicznej szerokości 2,0 m,  
zjazdy indywidualne i publiczne, wyniesio-
ne skrzyżowanie ul. Wolańskiego z ul. Kró-
lewiecką, 17 równoległych miejsc postojo-
wych, 3 place do zawracania na ślepych 
zakończeniach odcinków ul. Wolańskiego, 
nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Wartość wykonanych robót budowla-
nych na ul. Wolańskiego wyniosła 3 925 
087 zł, w tym wartość robót związanych 
z budową systemu odwodnienia 1 196 
389,47 zł.

Budowa systemu odwodnienia w tej 
inwestycji została    zrealizowana w ramach 
projektu pn. "Rozbudowa systemu gospo-
darowania wodami opadowymi w Mińsku 
Mazowieckim - I etap".

Na ten cel miasto otrzymało dofinan-
sowanie w wysokości 1 016 931,05 zł  
z Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 
Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabez-

Otwarcie ulic Wolańskiego i Sikorskiego
pieczeniem i zwiększeniem odporności na 
klęski żywiołowe, w szczególności kata-
strofy naturalne oraz monitoring środowi-
ska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospoda-
rowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich.

W ramach inwestycji na ul. Sikorskiego 
wykonano m.in.: jezdnię o szerokości 5,0 
m o nawierzchni z betonu asfaltowego (na 
odcinku od ul. Leśnej do Krasickiego) oraz 
z betonowej kostki brukowej (na odcinku 
od ul. Krasickiego w kierunku północnym), 
obustronne chodniki, zjazdy i place do 
zawracania z betonowej kostki brukowej, 
nowy przepust pod drogą, sieć kanalizacji 
deszczowej, drenaż  odsączający korpus 
drogi, zlikwidowano rów przydrożny wraz z 
przepustami, wykonano nowe oznakowa-
nie poziome i pionowe.

Wartość wykonanych robót budowla-
nych wyniosła 1 696 456,55 zł, w tym war-
tość robót związanych z budową kanaliza-
cji deszczowej  598 562,01 zł.

Budowa systemu odwodnienia w tej 
inwestycji została    zrealizowana w ramach 
projektu pn. "Rozbudowa systemu gospo-
darowania wodami opadowymi w Mińsku 
Mazowieckim - I etap".

Na ten cel miasto otrzymało dofinanso-
wanie w wysokości 508 777,71 zł z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja 
do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem  
i zwiększeniem odporności na klęski żywio-
łowe, w szczególności katastrofy naturalne 
oraz monitoring środowiska, typ projektu 
2.1.5 Systemy gospodarowania wodami 
opadowymi na terenach miejskich.

(red.), fot. z arch. UM MM
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