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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

SP. Z O.O. 
                                                             UL. KRUCZA 20, 22-500 HRUBIESZÓW 

 
 

      Hrubieszów, dnia 15 października 2020r. 
L.Dz./PGKiM/1227/2020/10 

 

 

 

Informacja o realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych  

i Kanalizacyjnych na lata 2019-2024 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie  

w okresie styczeń 2019 – grudzień 2020 r. w ramach przedsięwzięć rozwojowo - 

modernizacyjnych gospodarki wodnej oraz gospodarki kanalizacyjnej realizowało  

i realizuje zadania na ogólną kwotę 5 886 965,69zł netto. 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące podmiotowych inwestycji: 

 

SIECI WODOCIĄGOWE 

 

Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Zamojskiej od ulicy Piłsudskiego 

do skrzyżowania z ulicą Teresówka łącznie z posesjami o numerach 175/177/179 oraz 

ulica Leśmiana osiedle domów jednorodzinnych od ulicy Zamojskiej w miejscowości 

Hrubieszów 

Wartość zadania: 2 078 174,85 zł netto na koniec 2019 r. 

Łączna wartość zadania: 2 948 250,00 zł netto 

Wykonawca zadania:  

Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, z siedzibą Zamościu. 

Okres realizacji: wrzesień 2018 r. – nadal 

I etap prac – 1 540,0 m sieci wodociągowej odebrano w maju 2019 roku  

II etap prac – 1 676,5 m sieci wodociągowej odebrano w grudniu 2019 roku 

Opis: Modernizacja/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur żeliwnych i rur 

azbestocementowych doprowadzającej wodę do budynków dla celów bytowo gospodarczych 

oraz przeciwpożarowych, zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją oraz zasilającej 

w wodę dalsze części miasta Hrubieszowa. Istniejąca sieć, będąca w złym stanie technicznym 

zostanie zastąpiona siecią wodociągową z polietylenu. 
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Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE 350 wykonane zostanie w poboczu  

ul. Teresówka oraz w poboczu ul. Zamojskiej na wysokości skrzyżowania ul. Zamojskiej  

z ul. Teresówka. Występujące po trasie wodociągu odgałęzienia sieci zasilające w wodę ulice 

przyległe, zostaną włączone do nowo projektowanego wodociągu. 

Istniejące indywidualne przyłącza wodociągowe zostaną włączone do nowego wodociągu 

w sposób dostosowany do istniejących materiałów. 

Łączna długość sieci wodociągowej obejmuje 4 133,0 mb. 

 

Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Berka Joselewicza w Hrubieszowie 

Wartość zadania: 54 609,17 zł netto 

Wykonawca zadania: Zakład Usługowy Instalacji Wod-Kan I Co. Sklep Wielobranżowy 

Henryka Pawelec z siedzibą w Hrubieszowie, 

Okres realizacji: wrzesień - październik 2019 r. 

Opis: Modernizacja odcinka sieci wodociągowej włączonego do istniejącej sieci miejskiej w ulicy 

Targowej, doprowadzającego wodę do odbiorców przy ul. Berka Joselewicza w Hrubieszowie 

oraz trwałe odcięcie istniejącego zasilania od węzła w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 

9 i przełączenie odbiorców do nowej sieci. Sieć wykonano z rur PE 100-RC SDR11, DN 90 -

 17,10mb, DN63 - 60,60mb oraz DN40 - 5,00mb. Łącznie wybudowano odcinek sieci 

wodociągowej o długości 82,70mb. 

 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego i Wesołej w Hrubieszowie 

(spinka)  

Wartość zadania: 11 218,34 zł netto 

Wykonawca zadania: PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie 

Okres realizacji: październik - listopad 2019 r. 

Opis: Modernizacja odcinka sieci wodociągowej polegająca na wykonaniu spinki sieci 

wodociągowej w ulicy Słowackiego z siecią wodociągową w ulicy Wesołej. Łącznie wybudowano 

odcinek sieci wodociągowej o długości 22,4 mb. 

 

Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Basaja w miejscowości 

Hrubieszów 

Wartość zadania: 1 264 496,48 zł netto 

I etap: 99 930,00zł netto 

Wykonawca zadania:  

Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, z siedzibą Zamościu 

Okres realizacji: lipiec 2019 r. – październik 2022 r. 

Opis: Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w ulicy Basaja o łącznej długości ok. 84 mb. 

 

Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego od ulicy Zamojskiej 

do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza łącznie z zaprojektowaniem zasilenia wodociągów 

w ulicach Podzamcze i Czerwonego Krzyża w miejscowości Hrubieszów 

Wartość zadania: 889 824,31 zł netto 

I etap: 100 000,00zł netto 

Wykonawca zadania:  

Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, z siedzibą Zamościu 

Okres realizacji: lipiec 2019 r. - październik 2021 r. 

Opis: Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego o łącznej długości ok. 63 mb. 
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SIECI KANALIZACYJNE 

 

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Grabowieckiej bocznej w Hrubieszowie 

Wartość zadania: 336 776,51 zł netto 

Wykonawca robót:  

Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, z siedzibą Zamościu 

Okres realizacji zadania: marzec - sierpień 2019 r. 

Opis: W ramach zadania wybudowano grawitacyjny kanał ściekowy z rur PE 100-RC SDR17 

o łącznej długości 514,65 mb.  

Rozbudowa kanału ściekowego kanalizacji sanitarnej umożliwiła włączenie dotychczasowych 

użytkowników szamb do kanalizacji miejskiej. 
 

 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie 

Wartość zadania: 67 873,30 zł netto 

Wykonawca robót:  

Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, z siedzibą Zamościu 

Okres realizacji: styczeń – maj 2019 r. 

Opis: Modernizowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej znajduje się w ulicy Zamojskiej 

na wysokości wjazdu na teren osiedla do studni rewizyjnej przy budynku 175c i zbiera ścieki 

sanitarne z budynków wielorodzinnych oznaczonych nr 175a, 175b, 175c i 175e. 

Prace wykonano metodą wykopu otwartego na długości 13,60 mb oraz metodą bezwykopową – 

przewiertu sterowanego na długości 44,00 mb. Łączna długość przebudowanego odcinka sieci 

kanalizacyjnej wynosi 57,60 mb. 
 

 

Przebudowa / modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Narutowicza, Prusa, 

27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i Pogodnej w Hrubieszowie 

Wartość zadania: 307 043,66 zł netto 

W tym w ul. Prusa 94 723,31 zł netto, w ul. Narutowicza 34 647,57 zł netto, w ul. Pogodna 

177 672,78 zł netto 

Wykonawca zadania:  

Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, z siedzibą Zamościu 

Okres realizacji: wrzesień 2019 r. - luty 2020 r. 

Opis:  Zakres inwestycji obejmował odcinki sieci kanalizacji sanitarnej: 

 w ulicy Bolesława Prusa od budynków wielorodzinnych 3 i 5 do ulicy 3 Maja. 

Przeznaczony do przebudowy odcinek kanalizacji Ø200mm  został wybudowany 

równolegle do kanału istniejącego w technologii przewiertu sterowanego 

horyzontalnego. Istniejące dopływy boczne oraz przyłącza zostały przepięte w wykopie 

otwartym. Długość zmodernizowanego odcinka –118,2 mb; 

 w ulicy Narutowicza od budynku wielorodzinnego nr 31 do kolektora sanitarnego 

w ulicy Narutowicza. W ramach przebudowy nowe odcinki zostały włączone 

do istniejącej studni na kolektorze sanitarnym Ø300 mm w ul. Narutowicza. Kanał 

zbiorczy został ułożony na płozach ślizgowych w rurze stalowej osłonowej 

posadowionej bezwykopowo przewiertem poziomym sterowanym. Długość 

zmodernizowanego odcinka - 35,8 mb; 
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 w ulicy Pogodnej i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK od ulicy Prusa do ulicy 

Partyzantów. W ramach przebudowy przeznaczony odcinek kanalizacji sanitarnej został 

wykonany równolegle do odcinka istniejącego (z docelową lokalizacją poza jezdnią) 

w technologii przewiertu sterowanego horyzontalnego. Istniejące dopływy boczne oraz 

przyłącza zostały przepięte w wykopie otwartym. Istniejąca studnia została poddana 

renowacji chemią budowlaną wraz z wymianą zwieńczenia. Długość zmodernizowanego 

odcinka -188,1 mb; 

Łącznie przebudowa sieci wodociągowej obejmuje 342,1 mb 

 

Zakup samochodu do monitoringu sieci kanalizacyjnej 

Wartość zadania: 165 380,50 zł netto 

Dostawca: Krawczak Artur, Firma Handlowo-Usługowa „ARTEM”, Borkowo Kościelne,  

Data dostawy: grudzień 2019 r. 

Opis: Przedmiotem umowy była dostawa fabrycznie nowego samochodu do TV inspekcji sieci 

kanalizacji sanitarnej tj. samochodu ciężarowego typu furgon IVECO DAILY, podzielonego na 

dwie części – operatorską (suchą) oraz sprzętową (mokrą). Część suchą zabudowano meblami 

biurowymi, podłączono komputer oraz drukarkę. Część mokrą przystosowano do przewożenia 

agregatu prądotwórczego, kamery do inspekcji sieci kanalizacyjnej, wyciągarki elektrycznej, 

zadymiarki kanałowej, sprężarki powietrza i innych. 

Część sprzętu zainstalowanego w samochodzie dostarczył wykonawca wraz z samochodem, inne 

jak np. kamera do inspekcji sieci kanalizacyjnej, były w posiadaniu Zamawiającego i zostały 

przekazane Wykonawcy do zainstalowania w samochodzie. 

 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy 

ul. Teresówka 14a w Hrubieszowie 

Wartość zadania: 712 538,61 zł netto 

Wykonawca robót: ACTIVIA Spółka z o. o., z siedzibą w Gdyni 

Okres realizacji zadania: sierpień 2019 – luty 2020 r. 

Opis zadania: Elektrownia fotowoltaiczna wybudowana na Stacji Uzdatniania Wody (SUW)  

ma moc zainstalowaną 0,2 MWp. Energia produkowana przez instalację wykorzystywana jest 

na potrzeby własne SUW. Instalacja posadowiona jest na gruncie, zajmuje ok 0,10 ha i składa się 

na nią ok. 600 szt. modułów fotowoltaicznych. 

 

Wymiana krat schodkowych i ich sterowania 

Wartość zadania: 290 000,00 zł netto 

Wykonawca: STALBUDOM Sp. z o.o. Warszawa 
Termin dostawy: listopad 2019 r. 

Opis: Przedmiotem zamówienia była dostawa, montaż oraz uruchomienie automatycznych krat 

taśmowo-hakowych dla potrzeb miejskiej oczyszczalni ścieków w Hrubieszowie przy 

ul. Gródeckiej 116. 

 

Zakup dmuchawy śrubowej ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości  

Wartość zadania: 138 530,00 zł netto 

Wykonawca: JOIN-TECH P.P.H.U. Michał Surowiak, Bystrzyca,  

Termin dostawy: grudzień 2019 r. 

Opis: Przedmiotem zamówienia była dostawa 1 szt. dmuchawy śrubowej ze zintegrowaną 

przetwornicą częstotliwości 
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Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy 

Wartość zadania: 73 815,00 zł netto 

Wykonawca: konsorcjum [Lider] Orange Polska S.A. Warszawa, [Partner] Pronal Smart 

Metering Sp. z o.o. Szczecin 

Termin dostawy: sukcesywne dostawy realizowane w 2019 r. 

Opis: Na wodomierzach u indywidualnych odbiorców sukcesywnie nakładane są nakładki do 

zdalnego odczytu wodomierzy. W roku 2019 zakupiono 259 szt. urządzeń do zdalnego odczytu 

wodomierzy. 

 

Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy 

Wartość zadania: 69 255,80 zł netto 

Wykonawca: konsorcjum [Lider] Orange Polska S.A. Warszawa, [Partner] Pronal Smart 

Metering Sp. z o.o. Szczecin 

Termin dostawy: sukcesywne dostawy realizowane w 2020 r. 

Opis: Na wodomierzach u indywidualnych odbiorców sukcesywnie nakładane są nakładki do 

zdalnego odczytu wodomierzy. W roku 2020 zakupiono 250 szt. urządzeń do zdalnego odczytu 

wodomierzy. 

 

Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszowie wraz z podłączeniem do istniejącej 

sieci monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje  

w PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie 

Wartość zadania: 104 930,00 zł netto (I etap w 2019 r.) + 59 470,00 zł netto (II etap w 2020 r.) 

Wykonawca: Hydro-Partner Sp. z o.o. Leszno 

Termin realizacji: I etap - czerwiec 2019 r.; II etap – kwiecień 2020 r. 

Opis: Przedmiotem zamówienia była modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszowie 

polegająca na podłączeniu PŚ do istniejącej sieci monitoringu i wizualizacji w technologii 

GSM/GPRS, który funkcjonuje w PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie wraz z dostawą niezbędnego 

sprzętu i oprogramowania. Etap I został zrealizowany w ramach projektu POIiŚ, etap II 

zrealizowano ze środków własnych PGKiM. 

 

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz 

modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą 

niezbędnego sprzętu i oprogramowania 

Wartość zadania: 85 040,00 zł (wartość I etapu) 

Łączna wartość zadania 425 200,00 zł netto 

Wykonawca: KartGIS Spółka z o.o. Warszawa  

Termin realizacji: czerwiec 2019 r.; - nadal 

Termin odbioru I etap – listopad 2019 r. 

Opis: Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz 

modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą niezbędnego 

sprzętu i oprogramowania 

 

Zakup zestawu hydroforowego na Stację Uzdatniania Wody w Hrubieszowie 

Wartość zadania: 138 000,00 zł netto 

Wykonawca: Marek Skrocki „Prestige” Poznań  

Termin realizacji: do listopada 2020r. 

Opis: Zadanie realizowane w ramach projektu POIiŚ. 
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ZLECENIA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH DLA ZADAŃ: 

 

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Michałówka w Hrubieszowie 

Wykonawca: Biuro Projektowo-Inwestycyjne Zygmunt Lisowski, Chełm 

Wartość zadania: 18 000,00 zł netto 

Termin realizacji: do 30 września 2020r. 

Uwagi: Przybliżona długość projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej to 1 000 mb. 

 

Nazwa zadania: Przebudowa / modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego 

w Hrubieszowie 

Wykonawca: SanitProj Wajszczuk Teresa Nieledew, Trzeszczany 

Wartość zadania: 7 000,00 zł netto 

Termin realizacji: grudzień 2019r. 

Uwagi: Przybliżona długość modernizowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej to 225 mb. 

 

Nazwa zadania: Przebudowa kolektora odprowadzającego ścieki do osadnika wraz 

z opracowaniem operatu wodno-prawnego i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego 

Wykonawca: SanitProj Wajszczuk Teresa Nieledew, Trzeszczany 

Wartość zadania: 15 674,80 zł netto 

Termin realizacji: październik 2020r. 

 

 

Nazwa zadania: Modernizacja zbiornika retencyjnego na zbiornik buforowy przepływowy oraz 

wymiana separatora piasku na piaskownik wirowy 

Wykonawca: Kontrol – Proces Sp. z o.o. Warszawa 

Wartość zadania: 34 950,00 zł netto 

Termin realizacji: grudzień 2020r. 

 

 

Nazwa zadania: Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji 

fotowoltaicznej przy ulicy Gródeckiej 116 w Hrubieszowie 

Wykonawca: AgroBioEnergia Krzysztof i Marcin Wasa Sp. Jawna, Bogumiłowice 

Wartość zadania: 30 000,00 zł netto 

Termin realizacji: luty 2020r. 

Uwagi: Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej do zmiany 

pozwolenia na budowę. Zaprojektowano instalację o mocy 0,5745 MWp. Budowa instalacji 

warunkowana jest uzyskaniem dofinansowania. 

 

 

MODERNIZACJE / NAPRAWY / KONSERWACJE 

 

 

Nazwa zadania: Modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w przepompowni 

ścieków przy ulicy Grunwaldzkiej w Hrubieszowie 

Wykonawca: HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Leszno 

Wartość zadania: 48 680,00 zł netto 

Termin realizacji: wrzesień 2020r. 
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Zarząd Przedsiębiorstwa informuje, że wszystkie zaplanowane w Wieloletnim Planie 

Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019-2024 na rok 2019 zostały 

wykonane w tym okresie. Planujemy również wykonać wszystkie inwestycje roku 2020, jednak 

ze względu na panująca pandemię choroby COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2, 

która ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie Spółek komunalnych i realizację przez nie 

planowanych działań i inwestycji, na dzień dzisiejszy nie możemy mieć pewności wykonania 

wszystkich zadań. Realizacja procedur wyłaniania dostawców i wykonawców oraz realizacja 

umów handlowych może wskutek zakłócenia łańcucha dostaw być w znacznym stopniu 

utrudniona. 

Zarząd Spółki będzie nadal monitorować potencjalny wpływ pandemii i podejmie wszelkie 

możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla jednostki. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 


