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                                                                                               Załącznik nr 3  

                   do Zarządzenia Nr 58/2008 

        Wójta Gminy Leszno 

                   z dnia 25.08.2008r. 

  
 INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI  I  REMONTÓW   W   I   PÓŁROCZU 2008 R.  

  

    
W pierwszym półroczu 2008r. w zakresie inwestycji i remontów wykonano: 

 

 

Dz.010 rozdz. 01010 

1. Budowa wodociągu w ulicy Parkowej w Wiktorowie. 

W ramach zadania wykonano 300mb sieci wodociągowej z uzbrojeniem w hydranty 

naziemne. 

 

2. Budowa wodociągu przy ul. Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach.  

W ramach zadania wykonano 2700 mb sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Obecnie trwa 

procedura uzyskania pozwolenia na przejście wodociągu pod drogą wojewódzką nr 580 (ul. 

Stołeczna) od MZDW w Warszawie w celu podłączenia do sieci zasilającej i odbioru 

końcowego inwestycji. 

 

3. Budowa wodociągu w ulicy Aptecznej w Feliksowie. 

W ramach zadania na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

ogłoszono przetarg w  wyniku którego wyłoniono wykonawcę. W III kwartale planuje się 

wybudowanie  300mb sieci wodociągowej z uzbrojeniem w hydranty naziemne. 

 

4. Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Powązki. 

Zlecono przygotowanie map do celów projektowych . Wykonanie projektu wodociągu we wsi 

Powązki zostanie wykonane w III kwartale 2008 r.  

 

5. Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Gawartowa Wola. 

Przygotowanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu technicznego 

wodociągu w Gawartowej Woli zostanie wykonane w III i IV kwartale 2008 r.  

 

6. Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Wólka. 

Przygotowanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu technicznego 

wodociągu we wsi Wólka zostanie wykonane w III i IV kwartale 2008 r.  

   

7. Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek. 

Prace projektowe zostały zakończone, obecnie trwają uzgodnienia z Zarządem Mazowieckich 

Dróg Wojewódzkich w Warszawie o wydanie decyzji o umieszczenie urządzeń kanalizacji 

sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 580 co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

budowę w/w inwestycji. 

 

8. Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, WąsyWieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, 

Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków.  

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych pod oczyszczalnię ścieków oraz 

obejmujące wsie Zaborówek, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Wyględy, Feliksów, Wólka, 

Wiktorów, Zaborów. Obecnie trwają dalsze prace projektowe kanalizacji i oczyszczalni 
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ścieków, zbieranie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji. Termin zakończenia zadania 

przewidziano w III kw. 2008r. 

  

Dz.600 rozdz. 60016 

 

9. Wykonanie koncepcji, projektu i budowa drogi Wilkowa Wieś- Powązki. 

Wykonanie koncepcji projektu drogi zaplanowano w III kw.2008r. 

 

10. Budowa nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie. 

W ramach zadania na podstawie rozstrzygniętego przetargu i podpisanej umowy z 

wykonawcą wykonano 240 mb nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej jako ciąg 

pieszo- jezdny, odwodnienie ulicy za pomocą 4 studni chłonnych z rozsączeniem, wstawiono 

znaki pionowe i poziomo oznakowano 2 progi zwalniające. W ramach robót uzupełniających 

rozebrano i ułożono na nowo część kostki na ul. Harcerskiej w celu nawiązania się 

wysokościowo nowej ulicy do już istniejącej. 

 

11. Budowa nawierzchni ul. Wrzosowej w Lesznie. 

W ramach zadania na podstawie rozstrzygniętego przetargu i podpisanej umowy z 

wykonawcą wykonano 220 mb nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej jako ciąg 

pieszo- jezdny, odwodnienie ulicy za pomocą 4 studni chłonnych z rozsączeniem, wstawiono 

znaki pionowe i poziomo oznakowano 2 progi zwalniające.  

 

12. Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579. 

W ramach zadania wykonano projekt techniczny przebudowy słupa energetycznego przy ul. 

Sochaczewskiej, róg Tuwima w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz zaktualizowano 

przedmiary i kosztorysy inwestorskie. 

 

13. Modernizacja odcinka ulicy Parkowej w Wiktorowie. 

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz specyfikację techniczną 

oraz podpisano umowę na wykonanie modernizacji nawierzchni drogi. 

 

14. Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola. 

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz specyfikację techniczną 

oraz podpisano umowę na wykonanie modernizacji nawierzchni drogi. 

 

15. Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki. 

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz specyfikację techniczną 

oraz zawarto umowę na wykonanie modernizacji nawierzchni drogi. 

 

16. Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy. 

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz specyfikację techniczną 

oraz zawarto umowę na wykonanie  modernizacji nawierzchni drogi. 

 

17. Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste. 

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz specyfikację techniczną 

oraz zawarto umowę na wykonanie modernizacji  nawierzchni drogi. 

 

8. Projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno- Gmina Kampinos. 

W ramach zadania  przygotowano specyfikację przetargową, ogłoszono przetarg 

nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę projektu technicznego. Obecnie 
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trwają prace  geodezyjne i projektowe, zbieranie uzgodnień, opinii i decyzji. Wykonanie 

kompletnego projektu przewiduje się w IV kw. 2008 r. 

 

19. Budowa wiat przystankowych. 

W ramach realizacji zadania wykonano i zamontowano łącznie 10 wiat przystankowych przy 

drodze wojewódzkiej Nr 580 w miejscowościach Wyględy, Zaborów, Zaborówek i Leszno. 

 

 

Dz.700 rozdz. 70005 

 

20. Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Lesznie. 

W ramach zadania przy ul. Fabrycznej w Lesznie uporządkowano i wyprofilowano teren pod 

plac zabaw. Ustawiono 2 zestawy ze zjeżdżalniami, ściany wspinaczkowe, huśtawki, bujaki, 

piaskownicę, ławki, kosze na śmieci, całość ogrodzono płotem o wys. 1,3m oraz wysypano 

piaskiem. Teren został oświetlony. 

 

Dz.754 rozdz. 75412 

 

21. Przebudowa budynku OSP w Zaborowie. 

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. 

Ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, podpisano 

umowę a roboty budowlane rozpoczęto pod koniec II kw. 2008r. 

 

Dz.801 rozdz. 80101 

 

22. Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Publicznych i hali sportowej w 

Zaborowie. 

W ramach zadania przygotowano mapy do celów projektowych, trwa zbieranie uzgodnień i 

decyzji do pozwolenia na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i komory na rowie Z-2, 

odprowadzającej wody opadowe z terenu szkoły. Przygotowano i ogłoszono przetarg na 

wykonanie w/w inwestycji, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Prace budowlane 

rozpoczną się w III kw. 2008r. 

 

Dz.801 rozdz. 80104 

 

23. Rozpoczęcie budowy budynku Przedszkola w Zaborowie. 

Na podstawie dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono 

przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na 

roboty budowlane, które rozpoczęto pod koniec II kw. 2008r. 

 

 

Dz.801 rozdz. 80110 

 

24. Rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie. 

W ramach zadania zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz projektu 

technicznego z niezbędnymi uzgodnieniami na potrzeby odprowadzenia z terenu hali 

sportowej oraz całego obiektu szkolnego wód opadowych. Termin oddania projektu 

zaplanowano w III kw. 2008r. 
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Dz.900 rozdz. 90015 

 

25. Budowa punktów świetlnych w ul. Aptecznej w Feliksowie w Zaborowie.  

W ramach zadania uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zlecono 

wykonanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami. Termin oddania projektu III kwartał 

2008r. 

 

26. Budowa punktów świetlnych w ul. Willowej.  

W ramach zadania uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zlecono 

wykonanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami. Termin oddania projektu III kwartał 

2008r. 

 

27. Budowa punktów świetlnych w ul. Podleśnej w Grądach. 

W ramach zadania uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zlecono 

wykonanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami. Termin oddania projektu III kwartał 

2008r. 

 

28. Budowa punktów świetlnych w Białutkach. 

W ramach zadania uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zlecono 

wykonanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami. Termin oddania projektu III kwartał 

2008r. 

 

29. Budowa punktów świetlnych w Zaborówku (osiedle). 

W ramach zadania uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zlecono 

wykonanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami. Termin oddania projektu III kwartał 

2008r. 

 

30. Budowa punktów świetlnych w miejscowości Roztoka. 

W ramach realizacji zadania wstawiono 3 słupy betonowe typu ŻN oraz 2 wirowe z oprawami 

oświetleniowymi Ous-b-70 W, zamontowano linię oświetleniową z przewodem izolowanym  

długości 220 mb. 

 

31. Budowa punktów świetlnych na zatokach autobusowych we wsiach Łubiec, Kępiaste, 

Roztoka. 

W ramach realizacji zadania zamontowano 3 oprawy oświetleniowe typu Ous-b-150 W na 

słupach istniejących linii napowietrznych oraz wstawiono 2 nowe słupy betonowe typu ŻN z 

oprawami Ous-b-150 W. 

 

32. Budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ul. Granicznej we 

wsi Feliksów. 

W ramach zadania zamontowano 12 opraw oświetleniowych Ous – 70 W oraz przewód 

izolowany AsXSn 2x25mm długości 100 mb na słupach istniejących linii napowietrznych. 

 

33. Budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ul. Marysieńki w 

Lesznie. 

W ramach zadania zamontowano 6 opraw oświetleniowych Ous – 70 W oraz przewód 

izolowany AsXSn 2x25mm długości 400 mb na słupach istniejących linii napowietrznych. 
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W zakresie prac remontowych wykonano: 

 

34. Remont budynku i sal dydaktycznych w Przedszkolu w Lesznie. 

W ramach zadania przygotowano dokumentację kosztorysową, przedmiar robót oraz 

specyfikację techniczną. Ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono 

wykonawcę.  

Realizację zadania zaplanowano w III kw. 2008r. 

 

35. Remont elewacji budynku OSP Leszno. 

Opracowano dokumentację przetargową, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną. W 

wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę. Roboty budowlane rozpoczną się w 

III kw. 2008 r. 

 

 

 

 

 


