L.p
.

Klasyfikacja

Plan

Wykonane

%

Nazwa

Uzasadnienie

1

600 60016 6050 0002 B

88.450,00

88.444,65

99,99

Budowa jednostronnego chodnika wraz z
wjazdami w ul. Kwiatowej

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 22.05.2014r.
Zakres robót obejmował wykonanie chodników z kostki
betonowej gr. 6 - pow. 556,4 m2, wykonanie wjazdów z kostki
betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego –
pow. 354,7 m2, regulacja studzienek – 19 szt. , ustawienie
obrzeży 35 mb, ustawienie opornika 3,1 mb

2

600 60016 6050 0004 B

204.400,00

204.352,20

99,98

Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy- Poniatki
- Bronisławka

Inwestycja ta została zrealizowana w terminie do 17.07.2014r.
Ulica Wspólna - droga w miejscowościach Nosy Poniatki,
Bronisławka :
Łączna długość drogi 1200 mb szer. jezdni 3,5 m , potrójne
powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami bazaltowymi na
pow. 4200 m2, uzupełnienie podbudowy z kruszywa
łamanego 0-31,5 mm gr 5cm na pow. 4400 m2, pobocza
tłuczniowe wyrównane kruszywem łamanym gr 10 cm szer. 1,0
m pow. 2400 m2,
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600 60016 6050 0005 B

260.500,00

260.459,70

99,98

Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo-Mściska Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2014r.
Ulica Lipowa - droga w miejscowościach Badowo- Mściska,
Ciemno Gnojna :
Łączna długość drogi 2000 mb szer. jezdni 3,5 m , potrójne
powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami bazaltowymi na
pow. 7000 m2, uzupełnienie podbudowy z kruszywa
łamanego 0-31,5 mm gr 5cm na pow. 5346,5 m2, pobocza
gruntowe szer. 0,75 m pow. 2667,00 m2,
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600 60016 6050 0006 B

146.800,00

145.352,50

99,01

Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2014r.
Ulica Wrzosowa - droga w miejscowościach Kowiesy,
Kowiesowo :
Łączna długość drogi 715 mb szer. jezdni 3,5 m , potrójne
powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami bazaltowymi na
pow. 2502,5 m2, uzupełnienie podbudowy z kruszywa
łamanego 0-31,5 mm gr 5cm na pow. 2645,50m2, pobocza
gruntowe na pow. 1072,5 m , Oczyszczenie rowów i
przepustów na długości 675 mb
Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków
pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w
wysokości 55.000m,00 zł
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800 80101 6050 0007 B

77.000,00

76.234,91

99,01

Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 21.07.2014r.
Ulica Okrężna - droga w miejscowości Osuchów:
Łączna długość drogi 450 mb szer. jezdni 3,5 m , potrójne
powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami bazaltowymi na
pow. 1575 m2, uzupełnienie podbudowy z kruszywa
łamanego 0-31,5 mm gr 5cm na pow. 1665 m2, pobocza
tłuczniowe wyrównane kruszywem łamanym gr 10 cm szer. 1,0
m pow.900 m2,
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800 80101 6050 0008 B

0,00

0,00

0,00

Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich

Została opracowana w 2013r. dokumentacja na przebudowę
mostu.

7

600 60016 6059 0010 B

266.950,00

266.894,76

99,98

Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie Inwestycja została zrealizowana w terminie do 26.09.2014r.
Ulica Niesiołowskiego: budowa chodnika z kostki gr. 6 cm –
226,77 m2, nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na
wjazdach 244,37 m2, nawierzchnie zatok postojowych –
444,59 m2, nawierzchnie bitumiczne – 781,94 m2,
oznakowanie poziome – 20,76 m2 oznakowanie pionowe –
22szt., regulacja urządzeń – 6 szt.
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600 60016 6059 0003 B

117.400,00

117.345,18

99,95

Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 23.06.2014r.
Chodnik jednostronny m na łącznym odcinku 320 mb,
chodnik z kostki betonowej gr 6 cm na pow. 680,4m2 , wjazdy
z kostki betonowej gr 8 cm na pow. 181,5 m2, wykonanie
regulacji studni i zasuw –20szt.
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600 60016 6050 0009 B

89.800,00

89.741,38

99,93

Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2014r
Ulica Szkolna - droga w miejscowości Bobrowce :
Łączna długość drogi 550 mb szer. jezdni 3,5 m , potrójne
powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami bazaltowymi na
pow. 1925 m2, uzupełnienie podbudowy z kruszywa
łamanego 0-31,5 mm gr 5cm na pow. 2035 m2, uzupełnienie
podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 15cm na pow.
1110 m2, pobocza gruntowe szer. 0,75 m na pow. 818,3 m2,
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600 60016 6050 0013 B

22.993,00

22.993,00

100

Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na odnowę centrów wsi we
Wręczy i Lutkówce

Zostały opracowane dokumentacje na budowę chodników we
wsi Wręcza i Lutkówka oraz złożone zostały wnioski o
dofinansowanie w ramach środków PROW. Wnioski przeszły
ocenę formalną i są na liście rezerwowej o dofinansowanie.
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801 80104 6050 0000 B
niewygasy

247.823,00

0

0
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600 60016 6050 0001 B

852.557,00 zł

852.490,34

99,99
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600 60016 6060 0000B

8.000,00

6.760,00

84,50
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600 60016 6050 0014 B
niewygasy

193.752,00

0

0
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900 90015
niewygasy

59.600,00

Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w
Mszczonowie

Została podpisana umowa na wykonanie placu w dniu
17.12.2014r. z firmą Saternus Distribution Sp. zo.o. Sp. K
Termin realizacji 21.05.2015r.
Budowa nawierzchni i chodników w ulicy Inwestycja została zrealizowana w terminie do 24.09.2014r. W
Spokojnej
ramach inwestycji wykonano : Ulica Spokojna : budowa
w Mszczonowie
chodnika z kostki gr. 6 cm – 918,74 m2, przełożenie
istniejącego nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm
chodnika – 45 m2, nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm
na wjazdach 343,80 m2, nawierzchnie zatok postojowych –
218,46 m2, nawierzchnie bitumiczne – 2286,99m2,
oznakowanie poziome – 37,3 m2 oznakowanie pionowe –
22szt., oznakowanie poziome – 2,25 m2, wykonanie
trawników 200 m2, regulacja urządzeń – 43 szt., umocnienie
skarp rowu – 50 m2,
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej – Ø160mm
– 43,2 mb, Ø200 mm- 14,6mb, Ø250mm- 100,3mb, Ø315mm85,5 mb, studnie Ø1200 mm- 9 szt., studzienki ściekowe
Ø500mm z osadnikiem -8 szt. separator PUR AQUA PURK/10/100(200) z włazem ulicznym typu ciężkiego – 1 szt.,
montaż separatora osadnika PUR-O-S-1,2/1,79 – 1 szt., montaż
przepompowni ścieków – 2 szt.
Wykonanie zasilania energetycznego do przepompowni
ścieków wraz ze skrzynkami zasilania i sterowania.
Zakup 2 szt. wiat przystankowych

Zakup wiat przystankowych ramach funduszu sołeckiego dla
wsi Pawłowice oraz wsi Sosnowica

Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości
Adamowice, Gąba Gmina Mszczonów

Została podpisana umowa na przebudowę drogi w dniu
22.10.2014r. z firmą Transportowo- Handlową WOTEX
Wojciech Wacławski z terminem wykonania do 31.05.2015r.

Przebudowa linii energetycznej wraz z
oświetleniem na Placu Piłsudskiego w
Mszczonowie

Została podpisana umowa na budowę oświetlenia na Placu
Piłsudskiego w dniu 19.12.2014r. z firmą ENERGO-MIX Piotr
Gielęciński. Na przebudowę linii energetycznej zostało zawarte
porozumienie z PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź- Teren na
realizację przebudowy przez PGE, a oświetlenia przez Gminę.
Termin realizacji do 31.03.2015r.
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600 60014 4270 0000B

898.377,74

897.076,99

99,86

Zakup usług remontowych

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej ulic na terenie
miasta i gminy Mszczonów pow. 1085,87 m2
Konserwacja
Wschodnia

sygnalizacji

świetlnej

ulica

Warszawska,

Wykonanie remontów nawierzchni metodą podwójnego
powierzchniowego utrwalenia na drogach:
Bronisławów Mszczonowski – ul. Główna – 818,79 m2,
Marianka ul. Lipowa- 1004,18 m2, Nosy Poniatki ul. Główna –
101,36 m2, Ciemno Gnojna ul. Lipowa – 25,50m2, Lindów ul.
Długa – 2778,08 m2, Mszczonów ul. Tańskiego – 227,22 m2 i
ul. Rawska – 215,6 m2
Remont tłuczniem dróg na terenie gminy we wsiach: Grabce
Towarzystwo, Tłumy, Gurba, Dwórzno, Gąba, Strzyże,
Osuchów, Chudolipie, Janówek, Pawłowice, Adamówek,
Lublinów, Bobrowce, Piekary, Badowo Mściska, Czereśniowa, i
osiedle Tarczyńska II, Marków Tow., Adamowice, Piekary,
Lindów, Marianka, Nosy Poniatki , Strzelców Kaniowskich
Remont tłuczniem dróg z Funduszu Sołeckiego we wsiach:
Badowo Dańki, Ciemno Gnojna, Badowo Mściska, Gąba,
Gurba, Bobrowce, Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo,
Janówek, Kowiesy, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Marków
Towarzystwo, Osuchów, Piekarowo, Suszeniec, Strzyże,
Wygnanka, Zbiroża, Zimna Woda, Zimnice,
łącznie zagospodarowano 4612,57 ton
Wykonanie odtworzenia rowów odwadniających z Funduszu
Sołeckiego wraz z przepustami we wsiach: Małachowszyzna,
Gąba, Świnice, Marianka, Olszówka, Badowo Mściska,
Sosnowica,
Wykonanie robót odwodnieniowych w ul. Warszawskiej i w ul.
Traugutta
Remonty dróg kruszonym betonem, wymiana uszkodzonych
przepustów,
Utwardzenie chodnika z płytek rozbiórkowych w Dwórznie na

długości 230 mb szer. 2,0 m.
Wykonanie remontów nawierzchni jezdni w ul. Ługowej na
pow. 408 m2, remonty chodników w ul. Warszawskiej 4,5 m2,
przełożenie kostki w ul. Tarczyńskiej 104 m2, przełożenie
chodnika w ul. Wiejskiej 375 m2
- transport destruktu na remont drogi w Adamowicach,
- mapy , wypisy, dokumentacje, kosztorysy na remonty dróg
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600 60014 4300 0000B

1.001.229,00

945.238,95

94,41

Zakup pozostałych usług

Poniesione wydatki dotyczą:
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym
- Nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich . we wsiach:
Powązki, Dwórzno, Suszeniec, Gąba, Nosy Poniatki, Grabce
Józefpolskie, Badów Górny, Szeligi, Gaba Mszczonów,
Wygnanka, Zimna Woda, Wólka Wręcka, Bobrowce, Janówek,
łącznie ton 2703,88 ton
- Mechaniczne równanie dróg na terenach wiejskich we
wsiach: Wygnanka, Marianka, Nosy Poniatki, Budy Zasłona,
Tłumy, Lutkówka Druga, Suszeniec, Edwardowo, Bobrowce,
Gąba, Badowo Mściska, Podlindowo Michalin, Powązki,
Dwórzno, Ciemno Gnojna, Kaczków, Wręcza, Grabce
Towarzystwo, Marków Świnice, Świnice, Marków Towarzystwo
Kowiesy, Kowiesowo, Strzyże Budy Strzyże, Pieńki
Osuchowskie, Osuchów , Wólka Wręcka
- Prace utrzymaniowe wykonywane przez ZGKiM obejmujące
bieżące utrzymanie dróg w tym: zimowe utrzymanie dróg,
montaż i poprawa znaków drogowych, prace porządkowe,
czyszczenie i koszenie rowów i poboczy, wycięcie zakrzaczeń,
uzupełnianie poboczy i likwidacja miejsc niebezpiecznych,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic
- transport destruktu na remont drogi w Adamowicach, mapy ,
wypisy, dokumentacje, kosztorysy
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600 60016 4210 0000B

30.455,00

29.840,74

97,98

Zakup materiałów i wyposażenia

zakup rur do odwodnienia dróg gminnych, zakup znaków
drogowych, lustra i tabliczek z nazwami ulic, zakup druków
zezwoleń na przewóz osób,
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600 60016 4520 0000B

2.800,00

2.796,04

99,86

Opłaty na rzecz powiatu

Opłaty za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg
powiatowych

600 60014 4270 0000B

25.000,00

25.000,00

100

Zakup usług remontowych na drogach
powiatowych

600 60014 4300 0000B

85.000,00

85.000,00

100

Zakup usług pozostałych na drogach
powiatowych

Konserwacja sygnalizacji świetlnej, remont cząstkowy
nawierzchni bitumicznych, remont bieżący obiektów
mostowych - Remonty dróg w granicach administracyjnych
miasta Mszczonowa są prowadzone na podstawie
porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia
01.02.2000 r. i aneksu z dnia 17.04.2007r.
Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace
porządkowe i utrzymaniowe oraz wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego ulic na terenie miasta, w ulicy:
Tarczyńska, projekt zmian organizacji ruchu na ul. Tarczyńskiej,
oznakowanie poziome ulic. Utrzymanie dróg powiatowych w
granicach administracyjnych miasta Mszczonowa jest
prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu
Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000 r. i aneksu z dnia
17.04.2007r.
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