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INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH - STAN NA DZIEŃ   24.07.2017

L.p. Inwestor Wykonawca Zakres prac (krótko)

1 ul. Zwycięstwa

MPWIK Sp. z o. o.

w trakcie

2 ul.Wielki Dół prace przyygotowawcze

3 ul.Łęgowa w trakcie

4 ul. Kosów w trakcie

5 ul. Żukowa

MPWIK Sp. z o. o.

na ukończeniu

6 ul. Jasińskiego w trakcie

7 ul.Łanowa na ukończeniu

Miejsce prac 
(ulica/dzielnica)

Stan prac (w 
trakcie/na ukończeniu 

/ prace 
przygotowawcze)

Kontakt z 
wykonawcą 

/os.odpowiedzial
ną

Przedsiebiorstw
o Instalacji 

Sanitarnych 
INSBUD Sp. z o. 

o.

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm, 

ø400mm, ø160mm, rura 
kamionkowa  ø200mm 

oraz przewiert rurą 
kamionkową  ø200mm , 

łącznie   6,4 km

Anna Słota                  
                

Przedstawiciel 
Wykonawcy               
                           tel. 

693 338 069     

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     0,29 

km

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     

0,14km

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm, 

ø160mm wraz z 
sięgaczami oraz przewiert 

rurą kamionkową  
ø200mm , łącznie   0,59 

km

Przedsiębiorst
wo 

Produkcyjno 
Usługowo 
Handlowe 
WOLIMEX

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     1,18 

km

Marcin Twaróg          
                 

Przedstawiciel 
Wykonawcy               
                           tel.   

691-352-673

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     0,76 

km

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     0,23 

km
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8 ul.Drzymały
MPWIK Sp. z o. o.

na ukończeniu

9 ul.Rudników w trakcie

10 ul.Ćwiklińskiej prace przyygotowawcze

11 ul.Gwardzistów w trakcie

12 ul.Rapackiego

MPWIK Sp. z o. o.

na ukończeniu

13 ul.Leńskiego w trakcie

14 w trakcie

15 ul. Laskowiec w trakcie

Przedsiębiorst
wo 

Produkcyjno 
Usługowo 
Handlowe 
WOLIMEX

Marcin Twaróg          
                 

Przedstawiciel 
Wykonawcy               
                           tel.   

691-352-673

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     0,34 

km

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     1,17 

km

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     1,17 

km

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     2,61 

km

"OMEGA"         
              Zakład 
Sieci Wodno-

Kanalizacyjnyc
h

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     0,87 

km

Jacek Grzywna           
                      

Przedstawiciel 
Wykonawcy               
                           tel.  

504-154-858

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     1,03 

km

ul.Rewolucjonistó
w

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     0,65 

km

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami łącznie     1,83 

km
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16 ul.Żytnia

MPWIK Sp. z o. o.

na ukończeniu

17 ul.Rezedowa na ukończeniu

18 ul. Baranowskiego w trakcie

19 ul. Nauczycielska w trakcie

20 ul. Rumiankowa w trakcie

21 ul. Kaczeńców w trakcie

22 ul. Zubrzyckiego

MPWIK Sp. z o. o.

w trakcie

23 ul. Łubowiec w trakcie

24 ul. Wyspiańskiego w trakcie

SPORZĄDZIŁ:

"OMEGA"         
              Zakład 
Sieci Wodno-

Kanalizacyjnyc
h

Jacek Grzywna           
                      

Przedstawiciel 
Wykonawcy               
                           tel.  

504-154-858

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     0,58 

km

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     0,46 

km

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     2,10 

km

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm,       

ø160mm wraz z 
sięgaczami, łącznie     0,86 

km

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm, 

ø160mm wraz z 
sięgaczami oraz przewiert 

rurą kamionkową  
ø200mm , łącznie   1,89 

km

budowa kanalizacji 
sanitarnej ø200mm, 

ø160mm wraz z 
sięgaczami , łącznie 0,163  

km 

INŻYNIERIA 
SANITARNA      

                  
Zdzisław 

Kurek

budowa sieci 
wodociągowej             ø 

110 PE  -   0,15km Zdzisław Kurek          
                        

Przedstawiciel 
Wykonawcy               
                           tel. 

602 701 956     

budowa sieci 
wodociągowej             ø 

110 PE  -   0,43 km

budowa sieci 
wodociągowej             ø 

160 PE  -   0,78km

Imię i nazwisko: 
Sylwia Gołda

Stanowisko: 
Specjalista ds. 
Monitoringu i 
Rozliczeń

Nazwa firmy: 
MPWiK Sp. z o. o.

E-mail/telefon: 32 
318 61 03
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