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Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 21 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu -

23 kwietnia 2021 r.) uprzejmie informuję, że trwają prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej 

w pięciu niezależnych kierunkach gminy Mińsk Mazowiecki. Opracowywana dokumentacja 

techniczna obejmuje swoim zakresem główne odcinki przesyłowe o łącznej długości około 16 km, 

umożliwiające odbiór ścieków z 12 miejscowości gminnych, dotychczas nieposiadających dostępu do 

zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Odcinki przesyłowe zostały przewidziane w taki sposób aby umożliwić 

rozpoczęcie odbioru ścieków z największych skupisk ludności w Gminie Mińsk Mazowiecki 

z uwzględnieniem lokalizacji najbliższych sieci istniejących, umożliwiających włączenie 

projektowanych kanałów. Taka koncepcja projektowania została przedyskutowana przed 

opublikowaniem zamówienia publicznego z Radą Gminy Mińsk Mazowiecki i stanowi pierwszy, 

fundamentalny etap budowy nowych zbiorczych odcinków sieci. Z uwagi na rozległy obszar 

projektowy oraz związane z tym wysokie koszty budowy, wprowadzono etapowanie inwestycji oraz 

ograniczono zakres do wykonania głównych kanałów sieciowych wraz z odejściami bocznymi 

wyłącznie do budynków mieszkalnych znajdujących się w pierwszej linii zabudowy (do granicy 

nieruchomości, bez wchodzenia na teren nieruchomości prywatnych) oraz zejść w wyodrębnione 

ewidencyjnie drogi wewnętrzne. W kolejnych etapach planowane jest projektowanie dalszych 

odcinków sieci do ismiejących budynków obejmujących następne, sąsiadujące lokalizacje. 

Odcinek będący przedmiotem Państwa pisma obejmuje część B - miejscowości: Stare Zakole 

Zakole, Wiktorowo, Budy Barcząckie i Barcząca został przewidziany do usytuowania w drogach, 

równolegle do torów kolejowych. Sieć zostanie zaprojektowana w systemie mieszanym grawitacyjno-

ciśnieniowym z zastosowaniem sieciowych przepompowni ścieków. W związku z tym, że 

zaprojektowany odcinek na wysokości dz. nr ewid. 70/2 Barcząca (sala bankietowa) znajduje się 

w najniższym punkcie wysokościowym - w pobliżu rzeki Mienia to właśnie tam została 

zaprojektowana i uzgodniona sieciowa przepompownia ścieków, zbierająca docelowo nieczystości 

z bardzo rozległego obszaru. Tak więc lokalizacja sieci na tej nieruchomości, wynika wyłącznie 

z położenia sytuacyjno-wysokościowego miejscowości i w opinii Inwestora, popartej analizą 

projektową, nie powinna budzić jakichkolwiek kontrowersji wśród mieszkańców. 
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Mając na względzie powyższe, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podtrzymuje założenia 

projektowe oraz zakres określony w zamówieniu publicznym, nie widząc możliwości rozszerzenia 

zakresu prac projektowych w kontekście uzgodnionego z Radą Gminy stanowiska w tym zakresie. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że dalsze plany projektowe zakładają, że po zakończeniu 

podstawowej inwestycji stopniowo będą wykonywane kolejne projekty i budowane nowe odcinki 

wydłużające sieć główną oraz kierunki boczne w stosunku do głównego kanału. Będzie też możliwość 

przeprowadzania szybszych, prywatnych inwestycji dla których przewidziane są refundacje kosztów 

wbudowanych materiałów. 
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