
Inwestycje do realizacji w 2012r. 

 

L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Okres realizacji 
zadania 

Łączne koszty 
finansowe 

Planowane 
wydatki w roku 
budżetowym 

1 

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 

2012 6 166 6 166 

2 Wodociąg w ul. Lawendowej (droga gminna) 2011-2012 35 320 19 520 

3 
Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek 
(modernizacjia SUW) 

2012-2014 3 883 726 135 300 

4 Wykup wodociągu w ul. Brwinowskiej (droga gminna) 2012 35 000 35 000 

5 Wykup wodociągu w ul. Miłej (droga gminna) 2012 19 000 19 000 

6 
Wykup wodociągu w ul. bocznej od Podwiejskiej (droga 
gminna) 

2012 12 000 12 000 

7 Wykup wodociągu w ul. Rososzańskiej (droga gminna) 2012 30 000 30 000 

8 Wykupy gruntów 2012 166 000 166 000 

9 
Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu 
TBS 

2010-2013 1 889 250 600 000 

10 
Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w 
Milanówku 

2008-2021 13 232 400 924 900 

11 Zakup pieca do budynku OPS 2012 7 750 7 750 

12 
Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej 
WOD-KAN 

2012 500 000 500 000 

13 
Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa 
kanalizacji sanitarnej) 

2008-2014 47 723 836 10 483 577 

14 
Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - 
I studnia 

2011-2013 1 016 674 520 000 

15 Wykup kanału sanitarnego w ul. Podwiejskiej (droga gminna) 2012 120 000 120 000 

16 
Wykup kanału sanitarnego w ul. Książenickiej (droga 
gminna) 

2012 38 000 38 000 

17 
Budowa oświetlenia w ulicach gminnych: Kasztanowa, 
Kolorowa, Obwodu AK Bażant, Stokrotki, Niezapominajki, 
boczna od Królewskiej, Park Lasockiego 

2012 55 000 55 000 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  

Priorytetem jest budowa kanalizacji sanitarnej, na którą przeznaczono ponad blisko 10,5 mln zł. W znacznej 
części będą to pieniądze pochodzące z dofinansowania ze środków UE. W pierwszej kolejności dokończona 
zostanie budowa kanałów w ulicach Nadarzyńska i Kazimierzowska. Wykonany zostanie również kanał w ulicy 
Łąkowej i Wiatracznej. Po rozstrzygnięciu przetargu, co spodziewane jest na początku kwietnia, będzie 
wiadome, które ulice będą skanalizowane jeszcze w tym, a które w przyszłym roku.  

Również w tym roku prowadzona będzie przez miasto budowa przykanalików sanitarnych a odcinku pas 
drogowy – pierwsza studnia na posesji przyłączanej. Przewiduje się wykonanie 200 takich odcinków. 

Modernizacja infrastruktury wodociągowej 



W ramach tego samego projektu rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, z którego 
dofinansowywana jest ze środków UE budowa kanalizacji saniarnej, wykonane zostaną prace związane z 
modernizacją infrastruktury wodociągowej. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa modernizacji stacji 
uzdatniania wody przy ulicy Na Skraju. Sama modernizacja stacji, która zapewni samowystarczalność 
Milanówka w wodę, nastąpi w latach 2013 – 2014. 

Na podstawie wcześniej zawartych porozumień, wykupione zostaną odcinki wodociągów i kanalizacji sanitarnej 
od mieszkańców i inwestorów prywatnych, którzy wybudowali je z własnych środków w latach ubiegłych. Są to 
wodociągi w ulicach: Lawendowa, Brwinowska, Miła, boczna od Podmiejskiej i Rososzańska i kanały sanitarne w 
ulicach: Podwiejska i Książenicka. 

W związku z realizacją projektu „Modernizacji i rozbudowy systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 
Gminy Milanówek” nastąpi w roku 2012 przejęcie eksploatacji sieci wod-kan przez nasze miasto. Obowiązki te 
przejmie nowo powołana spółka „Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.” Do tej 
spółki miasto wniesie udziały w wysokości 500 tys. zł. Od 1 kwietnia nowa spółka zastąpi dotychczasową ZWiK 
Grodzisk Mazowiecki i przejmie na siebie obowiązki zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów i 
sieci sanitarnej oraz prowadzić będzie rozliczenia finansowe z mieszkańcami. 

Oświetlenie miasta 

Miasto wybuduje również oświetlenie ulic gminnych. W planach są ulice Kasztanowa, Kolorowa, Obwodu AK 
Bażant, Stokrotki, Niezapominajki i Park Lasockiego. 

Dbałość o istniejący stan dróg 

Pomimo braku w wykazie inwestycji na przyszły rok przebudów dróg, przewidziano duże nakłady na remonty i 
utrzymanie dróg gminnych. Ulicę będą „utwardzane” tłuczniem i żużlem oraz równane mechanicznie. 
Nawierzchnie asfaltowe będą naprawiane w miejscach ubytków i zadoleń. Także najbardziej zniszczone odcinki 
chodników dla pieszych będą remontowane poprzez wymianę lub przełożenie płytek. 

Naprawa i konserwacja urządzeń melioracyjnych 

Również urządzenia melioracyjne (rowy i drenaże) nie pozostaną bez koniecznych napraw i konserwacji. Te 
które znajdują się na gruntach będących własnością miasta będą konserwowane ze środków budżetowych na 
bieżące wydatki. Natomiast pozostałymi opiekować się będzie Spółka Wodna, dla której miasto zaplanowało 
dotację na wykonanie niezbędnych robót. Dlatego też niezmiernie ważną sprawą jest przystąpienie do tej spółki 
jak największej liczby właścicieli terenów objętych działaniem melioracji – kwota dotacji uzależniona jest 
również od wkładu własnego spółki pochodzącego ze składek członków. 
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