Podsumowanie 2016 roku - INWESTYCJE
WODOCIĄG BŁONIE

ciśnieniowy wykonany z rur PCV Ø 110mm
i długości 2 342,72m. Zamontowano 13
kompletów
hydrantów
naziemnych
pożarowych i 1 komplet zdroje uliczne
Ø 20mm. Na wykonanie wodociągu na
odcinku Wola Życińska – Błonie i w
miejscowości Błonie Gmina pozyskała środki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w formie pożyczki w wysokości 39.053,00 zł.
Zadanie zostało zakończone w lipcu 2016r.
Łączna wartość wykonania zadania w latach
2011-2016 wyniosła 639.526,87 zł.

Zadanie wieloletnie rozpoczęte w 2011
roku. W I połowie 2016 roku opracowano
aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu
inwestorskiego. Na podstawie wyników
przetargu nieograniczonego wyłoniony
został wykonawca realizacji zadania firma
EKOINŻBUD Łukasz Stępień z kwotą
realizacji zadania 116.724,68 zł oraz
podpisano umowę z inspektorem nadzoru
inwestorskiego firmą KUBIK Sławomir
Kubik. W efekcie wybudowano rurociąg

WODOCIĄG KOL. MYŚLIWCZÓW
Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do celów
projektowych do opracowania dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej
w miejscowości Kolonia Myśliwczów oraz kompleksowej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej. W I półroczu 2016 roku opracowano dokumentację zamienną budowy sieci
wodociągowej w miejscowości Kol. Myśliwczów wraz z kosztorysami. Zadanie zostało
zlecone do realizacji Zakładowi Komunalnemu w Wielgomłynach. W efekcie wybudowano
wodociąg ciśnieniowy z rur PE Ø 110mm o długości 518,54m i z rur PCV Ø 110mm o
długości 65,17m. Zamontowano 4 komplety hydrantów przeciwpożarowych naziemnych i 1
komplet zasuwy kołnierzowej typu „E” z obudową. Łączna wartość wykonania zadania w
2016r. wyniosła 103.782,60 zł

DROGA PRATKOWICE – SOKOLA-GÓRA
Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do
opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Pratkowice – Sokola Góra (działka nr 127 obręb Sokola Góra i działka nr 49 obręb
Pratkowice). Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysowej
przebudowy drogi. Zakres opracowania podzielony został na dwa etapy.
W I połowie 2016 roku na podstawie przetargu nieograniczonego wyłoniony został
wykonawca zadania inwestycyjnego firma DUKT. Prace rozpoczęto od etapu 2. Wykonano
nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 3cm wraz z podbudową
z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości 15cm (na powierzchni istniejącej jezdni)
i warstwa górna o grubości 8cm. Długość wykonanej drogi to 824,81m a szerokość 4m.
W kolejnych latach planowane są prace związane z budową drogi – etap 1. Łączna wartość
wykonania zadania w 2016r. wyniosła 103.372,72 zł.

DROGA ROGI (III ETAP)
I etap zadania został zrealizowany w 2014 roku.
Wykonano mapy do celów projektowych do
opracowania
dokumentacji
technicznej
przebudowy
drogi
oraz
opracowano
kompleksową dokumentację projektowo –
kosztorysową. Ukończono 0,858 km długości
drogi i szerokości 4 m. W czerwcu 2015 roku
Gmina podpisała umowę z Urzędem
Marszałkowskim - funduszem ochrony gruntów
rolnych na realizację tego zadania. Kwota
przyznanych środków wynosiła 91.930,00 zł.
W efekcie wykonano nawierzchnię asfaltową
z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 4
cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego,
warstwa górna o gr. 8 cm i warstwa dolna
o gr. 15 cm o szerokości 4 m.

DROGA TRZEBCE
Zadanie rozpoczęte w 2015 roku wykonaniem map sytuacyjno –
wysokościowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebce (działka nr 100 obręb
Trzebce). Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo –
kosztorysowej przebudowy drogi. W bieżącym roku w wyniku przetargu
nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania firma DUKT. Wykonano
nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych o grubości 3mm wraz
z podbudową z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości 15cm (na powierzchni
istniejącej jezdni) i warstwa górna o grubości 8cm. Długość wykonanej drogi to 326m
a szerokość 3m. Łączna wartość wykonania zadania w 2016r. wyniosła 45.539,89 zł.

W I półroczu 2016 roku opracowano
przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
Ponadto
w
wyniku
przetargu
nieograniczonego
wyłoniony
został
wykonawca zadania firma DUKT.
W efekcie wybudowano drogę o długości
485
metrów,
szerokości
jezdni
o nawierzchni asfaltowej 4 metry
i grubości asfaltu 5 cm. Wykonano
podbudowę dolną z tłucznia kamiennego
o grubości 12 cm i podbudowę górną
z tłucznia kamiennego o grubości 8 cm.
Ponadto wykonano obustronne pobocza
z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm
gr. 5 cm szerokość po 0,5 mb. Łączna
wartość wykonania zadania w 2016r.
wyniosła 115.603,35 zł.

