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Gmina Raszyn

Uporządkowanie
gospodarki 
wodno-ściekowej
w Gminie Raszyn 
dofinansowane ze środków 
Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej 
w latach 2007–2014

73,90 km kanalizacji sanitarnej  10,21 km wodociągów  96 771 973,77 zł koszt projektów 56 288 592,99 zł dofinansowanie 
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INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 
Największy program w historii Unii Europejskiej

Akces Polski do Unii Europejskiej, 1 maja 2004 r. rozpoczął proces szeroko zakrojonych 
zmian, mających na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów 
przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska. W tym celu powstał Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 (POLiŚ), zatwierdzony 7 grud-
nia 2007 r. przez Komisję Europejską,  a 3 stycznia 2008 r. przez Radę Ministrów RP. 
Finansowanie wytyczonych w nim działań pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności.1 

Priorytet I – Gospodarka Wodno-Ściekowa
W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 wydzielono VI 
Priorytetów, a w nich z kolei szereg zadań. Za Priorytet I uznano Gospodarkę wodno-
-ściekową, a za pierwsze zadanie – Gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracjach 
powyżej 15 tys RLM 2. 
Podstawą programu zmieniającego obraz Polski i przystosowującego ją do standardów 
UE stało się zatem uznanie, że budowie infrastruktury przyspieszającej rozwój musi to-
warzyszyć zachowanie i poprawa środowiska naturalnego poprzez inwestycje prowadzące 
do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi oraz 
zapewniające wodę pitną odpowiedniej jakości. Beneficjentem programu uczyniono niedu-
że miasta i gminy, uznając je za pierwszy i podstawowy obszar wprowadzania zmian. Za 
pożądany efekt uznano wyposażenie do końca 2015 r. aglomeracji powyżej 15 tys. RLM 
w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy 
Rady 91/271/EWG 3.

Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego
Ogłoszony w kwietniu 2008 r. przez Ministerstwo Środowiska – instytucję pośredniczącą 
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – nabór wniosków o dofinan-
sowanie z Funduszu Spójności projektów, w ramach omawianego wyżej programu, stał  
się dla aglomeracji powyżej 15 tys. RLM szansą na uzyskanie pomocy w kosztownym 
procesie budowy kanalizacji sanitarnej. Krótki stosunkowo czas na realizację inwesty-
cji oraz liczne rygory przy rozliczaniu wykonanych projektów wymusiły zarówno szybkie 

1  Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Szczegółowy opis priorytetów.  http://www.pois.gov.pl/
2  RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców, to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń  w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku 
do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 
1999 r. Dz. U. z 1999 r. Nr 25 poz. 218.
3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 135/40 

Stawy Raszyńskie



3

tempo prac jak i wysoką jakość ich wykonania. Bezpośredni nadzór nad projektami indywidualnymi 
w województwie mazowieckim objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. Warto dodać, że środki unijne pokrywają część kosztów inwestycji, finansowanie 
reszty pozostawiając samorządom. Co więcej, płatności dokonywane są jako zwrot poniesionych 
wydatków, po zweryfikowaniu ich zasadności. Program stanowi zatem jedno z wielu, ale nie jedyne 
narzędzie wspomagające wypełnienie zobowiązań akcesyjnych. 

Gmina Raszyn beneficjentem POIiŚ
Gmina Raszyn w bardzo wysokim stopniu wykorzystała daną jej szansę. W momencie rozpoczęcia 
projektu dostęp do kanalizacji posiadało 49,7% mieszkańców gęsto zaludnionych części Raszyna, 
Rybia, Jaworowej, Falent i Falent Nowych,  zaś z wodociągu mogło korzystać 72,2% mieszkań-
ców.  Po zakończeniu procesu, w 2015 r. siecią kanalizacji sanitarnej objętych zostanie ponad 95%  
mieszkańców gminy. Większość inwestycji jest już wykonana, albo w trakcie realizacji. 
W czterech umowach o dofinansowanie koszty projektu i kwoty refundacji kształtują się następu-
jąco:

Tabela nr 1

Nr umowy Koszt projektu Kwota refundacji

POIS.01.01.00-00-088/08-00 64 650 910,00 zł 38 940 913,26 zł 

POIS.01.01.00-00-330/12 6 230 577,19 zł   3 312 351,23 zł

POIS.01.01.00-00-156/13-00 10 800 532,32 zł 5 854 885,79 zł

IV faza 15 089 954,26 zł 8 180 442,71 zł

Suma 96 771 973,77 56 288 592,99  

7 listopada 2013 r., podczas Gali 20-lecia Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie Gmina Raszyn została uhonorowana 
nagrodą za zrealizowanie największej liczby umów wy-
korzystujących środki unijne. To wysokie wyróżnienie, 
potwierdzające aktywne i skuteczne działanie naszej 
gminy w wykorzystywaniu dotacji unijnych do budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Gmina Raszyn 2007  2015

kanalizacja  49,7% > 95%
wodociągi	 	 72,2%	 >	95%

Kościół w Raszynie
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FAZA I 

PRE UMOWA – 3 czerwca 2008 r.

Gmina Raszyn, jako pierwsza w Polsce podpisała  3 czerwca 2008 r.  pre-umowę na uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej. Szacunkową wartość projektu określono wówczas na 
ok. 93,9 mln zł, z czego planowaną wartość dofinansowania ze środków Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko na ok. 55,8 mln zł., czyli ok. 59,4 %. W ramach projektu 
przewidziano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Falentach oraz budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej na prawie całym obszarze gminy. Przyjęto, że ostateczny zakres 
rzeczowy projektu zostanie określony w wyniku analiz i ustaleń na poziomie zasadniczego 
studium wykonalności. 

PIERWSZA UMOWA O DOFINANSOWANIE Z UE

Pierwsza umowa o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w Gminie Raszyn” w ramach działania 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, została podpisana 23 lipca 
2010  r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Całkowity koszt realizacji projektu ustalono na kwotę 62.887.042,99 PLN, 
przyznając pomoc wspólnotową wysokości 33.331.571,19 PLN. Zakres inwestycji znacznie 
zmniejszono w stosunku do zapisanego w pre-umowie, ograniczając go do rozbudowy i mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków w Falentach do średniej przepustowości 4500 m3 na dobę 
oraz budowy  kanalizacji sanitarnej o długości 34,5 km i 5,5 km wodociągów.
W związku z tym, że do rozliczania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwalifiko-
wano wydatki faktycznie poniesione  pomiędzy 1 stycznia 2007 r., a 31 grudnia 2015 r., do 
I Fazy zostały zaliczone wykonane wcześniej inwestycje:

 	 W 2009 r. zakończono modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Falen-
tach, którą przystosowano do docelowego odbioru – RLM = 38 250,  

 	 Budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości – 17,63 km w Nowych Grocholi-
cach, Raszynie i Rybiu, w ulicach: Wiejska, Dolna, Dzika, Waryńskiego, Własna, 
Błotna, Ciasna, Stawowa, Księżycowa, Jesienna, Kopernika, Moniuszki, Prusz-
kowska, Popularna, Partyzantów, Sienkiewicza, Moniuszki, Sikorskiego, Dzika, 
Trakt Grocholicki, Pruszkowska, Piastowska, Mierzwińskiego, Dworkowa, Opa-
czewska, Zacisze, Łączna, Jeziorna, Działkowa, Sienkiewicza, Bukietowa, Bratko-
wa, Krańcowa, Słowikowskiego, Prusa, Jasna, Akacjowa, Wesoła, Cicha, Strzał-
kowa, Południowa.

I Faza – ul. Długa w Dawidach Bankowych



5

Zakładano, że po zakończeniu prac skanalizowanie gminy wzrośnie do 
70,9%, zaś dostęp do wodociągów będzie miało 77% mieszkańców. Uznano 
ponadto, że realizacja projektu pozwoli spełnić wymagane parametry ście-
ków odprowadzanych do Raszynki oraz wypełnić  wymagania dyrektywy 
91/271/EWG w zakresie aglomeracji powyżej 15.000 RLM. Umowę podpi-
sali Prezes WFOŚiGW w Warszawie Tomasz Skrzyczyński i Wójt Gminy 
Raszyn Janusz Rajkowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Lilianną Kłos.
Kolejne inwestycje  wchodzące w zakres I Fazy, wykonywane były od 2011 r., 
w kadencji Wójta Andrzeja Zaręby. Zrealizowano kontrakty budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej o długości ok. 19,71 km w ramach następujących zadań:

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej w Falentach – ulice: droga do 
oczyszczalni, Opackiego, Droga Hrabska, Falencka, Źródlana, 
Róży, Willowa.

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dawidach Bankowych i Ładach 
– ulice: włączenie obszaru Dawidy Bankowe, Łady do ul. Droga 
Hrabska, Szlachecka, Droga Hrabska, Długa, ulice bez nazwy, 
Kmicica, Zagłoby.

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Na Skraju w Raszynie i Rybiu.

18 marca 2011 r. podpisano umowy z wykonawcami inwestycji. Pierwszą 
z nich zawarto z konsorcjum WODROL S.A. i Przedsiębiorstwem Robót In-
westycyjnych „Energopol  Lublin” S.A. na dwa pierwsze zadania, których 
koszt ustalono na 10 971 600 zł brutto. Drugą umowę, dotyczącą budowy 
kanalizacji sanitarnej w ul. Na Skraju zawarto z konsorcjum firm P.W. Hydro-
bud Sp. z o.o. i Molewski Sp. z o.o. Wartość umowy wynosiła 1 977 000 zł 
brutto.  
Budowa kolektora kanalizacyjnego w ul. Na Skraju została zakończona je-
sienią 2011 r., zaś drugi z kontraktów zakończono rok później. W związku 
ogłoszeniem upadłości przez firmę WODROL S.A. prace budowlane, na 
ostatnim etapie, zakończył konsorcjant – Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych ENERGOPOL LUBLIN S.A.

ROZSZERZENIE I FAZY

Sukcesem zakończyły się  w połowie 2013 r. starania o rozszerzenie za-
kresu I Fazy poprzez włączenie do realizacji szeregu inwestycji tak kana-
lizacyjnych jak i wodociągowych. W efekcie starań Wójta Andrzeja Zaręby 
oraz Elżbiety Funo – Kierownika JRP, Gmina Raszyn uzyskała dodatkowe 

 I Faza – ul. Na Skraju

I Faza – ul. Jutrzenki w Dawidach Bankowych
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dofinansowanie w wysokości 15 615 230 zł na budowę 10,95 km sieci kanalizacyj-
nej i 388,5 mb sieci wodociągowej w ramach następujących zadań: 

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Hetmań-
skiej w Dawidach, 

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dawidach Bankowych – ul. bez nazwy, 

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej w Sękocinie Nowym i Laszczkach w uli-
cach: Kubusia Puchatka, sięgacz do Leśnej, Diamentowa, Handlowa 
Źródlana, Świerkowa, Leśna, Kwiatów Leśnych, Poniatowskiego, Mio-
dowa,

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grudzi, Warszawskiej i dwóch się-
gaczach, 

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Słomin, 

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wypędy i Janki – ul. Wspólna 
i boczne, przylegające do niej ,

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Dawidy Bankowe, Łady, 
Podolszyn Nowy, Falenty Nowe, Falenty Duże – ul. Źródlana, Rozbrat, 
Falencka, Sympatyczna, Willowa, Miklaszewskiego, Jutrzenki, Oleńki, 
Hetmańska, Kmicica, Szlachecka, Długa, Droga Hrabska, boczna od 
Długiej, Bankowa, za Olszyną i Modrzewiowa. 

Część zadań zawartych w rozszerzeniu Fazy I już wykonano, reszta jest w trak-
cie realizacji i zostanie zakończona jesienią 2014 roku. W marcu 2014 r. rozstrzy-
gnięto przetargi na największe zadania z rozszerzenia I Fazy: budowę kanalizacji 
w Laszczkach i Sękocinie Nowym, w Słominie, Wypędach oraz ul. Wspólnej w Jan-
kach. We wszystkich zadaniach najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 
Instalacyjne „PRIM” S.A. z Ełku oferując wykonanie inwestycji za 7 134 000,00 zł 
brutto. Zakończenie prac ma nastąpić jesienią 2014 roku.
W połowie 2014 r. nastąpiło kolejne rozszerzenie I Fazy, w ramach którego zapla-
nowano wykonanie 3,79 km kanalizacji sanitarnej i 600 m wodociągowej w Laszcz-
kach, w ul. Rzemieślniczej w Falentach Nowych, we Wspólnej (wzdłuż Al. Kra-
kowskiej) w Jankach, w Mszczonowskiej w Jankach oraz Granicznej w Jankach 
i Sękocinie Starym   
W sumie I Faza objęła projekt wart 64 650 910,36 zł, którego dofinansowanie zało-
żono na poziomie 38.940.913,26. Oznacza to, że przy zwiększeniu kwoty projektu 
o jedynie 1 763 867,37 zł uzyskano dofinansowanie wyższe o kwotę 5 609 342 zł. 

I Faza – rozszerzenie – Wypędy

I Faza – rozszerzenie – Laszczki
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FAZA II – KOLEJNA UMOWA O DOFINANSOWANIE 
Z FUNDUSZU SPóJNOŚCI UE
Jeszcze w trakcie realizacji zadań I Fazy Wójt Andrzej Zaręba podjął decyzję 
o aplikowaniu przez Gminę Raszyn o kolejne dofinansowanie budowy ka-
nalizacji sanitarnej i uzupełnienie sieci wodociągowej. Starania zakończyły 
się sukcesem i w dniu 16 października 2013 r., w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie Gmina 
Raszyn podpisała kolejną umowę na realizację projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza II”  w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, Priorytetu 
I Gospodarka wodno-ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 
Wartość projektu opiewała na kwotę 6.230.577,19  zł, w tym dofinansowanie 
z  Unii Europejskiej w ramach POIiŚ, stanowiło kwotę 3.312.351,23 zł. Re-
alizując zadanie wybudowano 8,689 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 
sieciowymi przepompowniami ścieków.  Zakres obejmował 3 kontrakty, które 
objęły następujące tereny Gminy Raszyn:

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dawidach, w ul. Warszawskiej, 
wraz z sięgaczami,

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dawidach Bankowych, w ulicach: 
Starzyńskiego wraz z sięgaczami, Miklaszewskiego, Ułańskiej, 
Kwiatów Polnych, Salomonowskiej, Witosa, Niezapominajki, Par-
lamentarnej, Elekcyjnej, Boryny, 

 	 Budowa kolektora sanitarnego w ul. Falenckiej w Falentach pomię-
dzy ul. Źródlaną a Al. Krakowską. To odcinek niezbędny do póź-
niejszego podłączenia do oczyszczalni w Falentach sieci wybudo-
wanej po zachodniej stronie Al. Krakowskiej.

Dwa pierwsze zostały wykonane przed podpisaniem umowy, od jesieni 
2012 r. do jesieni 2013 r. przez firmę SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa 
Inżynieryjnego w Warszawie, natomiast budowę kolektora w ul. Falenckiej 
firma FRANK POL-BIS Franciszek Paskudzki, rozpoczęła na początku mar-
ca roku bieżącego. Główne prace wykonano bardzo szybko, kilka miesięcy 
przed terminem. Wobec tego, że kolektor położono pod chodnikiem, jezd-
nia pozostała nienaruszona. 

II Faza – podpisanie umowy. Od lewej: Prezes WFOŚiGW Artur Dąbrowski, 
Elżbieta Funo JRP, Wójt Andrzej Zaręba.

II Faza – ul. Parlamentarna w Dawidach Bankowych
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FAZA III – KOLEJNA UMOWA O DOFINANSOWANIE 
Z FUNDUSZU SPóJNOŚCI UE
16 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba i Prezes Zarządu WFOŚiGW 
w Warszawie Artur Dąbrowski,  podpisali kolejną umowę o dofinansowanie w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 (Priorytet I Gospo-
darka wodno - ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach po-
wyżej 15 tys. RLM) pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn 
- faza III”. Wartość tego projektu opiewa na kwotę 10.800.532,32 zł brutto, w tym wysokość 
dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ, stanowi wartość 5.854.885,79 zł.
 W ramach projektu w Gminie Raszyn zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna 
o długości 5,02 km wraz z 3 przepompowniami ścieków oraz sieć wodociągowa o dłu-
gości 3,78 km. Efektem ekologicznym realizacji projektu będzie podłączenie do kana-
lizacji sanitarnej 632 osób i 760 RLM z sektora usług (łącznie 1392 RLM), a do sieci 
wodociągowej 211 osób. W zakres zadania wchodzi budowa:

 	 kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ułańskiej i Szlacheckiej 
w Dawidach Bankowych, 

 	 kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w Ładach, 

 	 kanalizacji sanitarnej w Puchałach,

 	 kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Sękocinie Nowym i Słominie,

 	 sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej, ul. Droga Hrabska, ul. Grudzi 
i ul. Jaworowskiej w Falentach Nowych,

 	 sieci wodociągowej w ul. Mierzwińskiego i ul. Jaworskiego w Raszynie,

 	 sieci wodociągowej w ul. Promyka w Jaworowej. 

Część zadań zawartych w umowie wykonano w latach ubiegłych. Obecnie rozstrzy-
gnięto przetargi na pozostałe, które zostaną zakończone jesienią bieżącego roku:

 	 budowa kanalizacji sanitarnej w Puchałach, 
 	 budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Sękocinie Nowym i Słominie,  
 	 budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej i ul. Droga Hrabska, ul. Grudzi 

i ul. Jaworowskiej w Falentach Nowych oraz w ul. Mierzwińskiego i ul. Jawor-
skiego w Raszynie,   

 	 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lawendowej w Ładach. 

Prace już rozpoczęto, ekipy weszły na place budowy.   

III Faza – podpisanie umowy. Od lewej: Wójt A. Zaręba, Skrabnik L. Kłos, 
Kierownik JRP E. Funo, Dyrektor WFOŚiGW A. Dąbrowski

Przygotowanie prac w Puchałach
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FAZA  IV – UMOWA W TRAKCIE REALIZACJI

Wnioski o IV Fazę przeszły wszystkie etapy kwalifikacji, obecnie przygotowy-
wana jest umowa, której podpisanie nastąpi wkrótce W jej efekcie zostanie wy-
budowanych kolejnych 5,13 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której zostanie 
podłączonych 815 osób fizycznych oraz zlikwidowane 2 przyzakładowe oczysz-
czalnie ścieków: Centrum Handlowego Janki i sklepu IKEA, dając w efekcie 
RLM 2380. 
Obejmuje następujące kontrakty:

 	 Budowa sieci sanitarnej w ul. Baśniowej, Promyka w Jaworowej i Ter-
leckiego w Dawidach, 

 	 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mszczonowskiej w Jankach 
– 24 gospodarstwa domowe i  2 przyłącza do sieci handlowych,

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej w Podolszynie Nowym, 

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Relaksu w Rybiu,

 	 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śliskiej, Salomonowskiej, Kwia-
tów Polnych, Lilii Wodnych w Dawidach i Dawidach Bankowych.

Pierwszy z kontraktów został wykonany w 2013 r., pozostałe inwestycje będą 
prowadzone w roku bieżącym i przyszłym.

PODSUMOWANIE 
Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie etapów działań – Faz, z wy-
szczególnieniem terminów inwestycji, ilości wykonanej sieci kanalizacji sanitar-
nej i wodociągów, ilości RLM da poszczególnych faz oraz wartość projektów i 
dofinansowania.   
Jak wynika z tabeli ostateczny zakres inwestycji jest znacznie większy niż zało-
żono w pierwszej umowie. W czterech Fazach wraz z rozszerzeniami wykonano 
lub w najbliższym czasie zostanie wykonane 73,9 km sieci kanalizacji sanitarnej  
i 10,21 km sieci wodociągowej, w miejsce zaplanowanych w pierwszej umowie 
34,5  km kanalizacji  i 5,5 km wodociągów. Łatwo policzyć, że zakres inwestycji 
i dofinansowania powiększono  ponad dwukrotnie. Warto też zauważyć, że zde-
cydowana większość inwestycji, szczególnie kanalizacyjnych, powstała w latach 
2011-2014. Dotyczy to 56,15 km sieci kanalizacyjnej (76%) i 4,71 km wodocią-
gowej. To niewątpliwy sukces obecnej kadencji.

Widok na Centrum Janki

Ulica Terleckiego w Dawidach
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Tabela nr 2: Wykonanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” w ramach działania 
1.1 – Gospodarka wodno-ciekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.   

FAZA Miejsca wykonywanych inwestycji 
Kanalizacja 
sanitarna 

w km

wodo-
ciąg 
w km

Ilość 
RLM

Wartość inwe-
stycji w zł

Wartość dofi-
nansowania 

w zł

I FAZA 2007–2010
Kanalizacja:
Nowe Grocholice – Wiejska, Dolna, Waryńskiego, 
Własna, Błotna, Ciasna, Jesienna; Raszyn i Nowe 
Grocholice – Pruszkowska, Popularna, Dworkowa, 
Partyzantów, Sienkiewicza, Moniuszki, Sikorskiego, 
Piastowska, Mierzewińskiego, Opaczewska, Księży-co-
wa, Zacisze, Łączna, Waryńskiego, Stawowa, Dzika, 
Kopernika, Trakt Grocholicki, Sikorskiego, Jeziorna, 
Słowikowskiego, Prusa, Jasna; Rybie – Działkowa, 
Sienkiewicza, Bukietowa, Bratkowa, Krańcowa Akacjo-
wa, Wesoła, Cicha, Strzałkowa, Południowa.
Wodociągi: 
Raszyn, Rybie – Na Skraju; Sękocin Nowy – Han-
dlowa, Diamentowa, Reja, Handlowa; Falenty Nowe 
– Sezamkowa, Róży, Rzemieślnicza, dwie ul. bez 
nazwy (odnogi od ul. Róży); Falenty Duże – Źródlana; 
Raszyn – od SUW do Stadionowa.

17,75 4,13 3207

I FAZA 2011-2012
Kanalizacja:
Raszyn, Rybie – ul. Na Skraju; Falenty –  ul. droga do 
oczyszczalni, Opackiego, Droga Hrabska, Falencka, 
Źródlana, Róży, Willowa; Dawidy Bankowe i Łady – 
włączenie obszaru Dawidy Bankowe, Łady do ul. Droga 
Hrabska, Szlachecka, Droga Hrabska, Długa, ulice bez 
nazwy, Kmicica, Zagłoby.

19,71 – 2014

I FAZA 
pierw-
sze 
rozsze-
rzenie

2013-2014
Kanalizacja: 
Dawidy Bankowe – ul. Hetmańska, ul. bez nazwy, Za 
Olszyną; Sękocin Nowy, Laszczki – Kubusia Puchat-
ka, sięgacz do ul. Leśnej, Diamentowa, Handlowa, 
Źródlana, Świerkowa, Leśna, Kwiatów Leśnych, Ponia-
towskiego, Miodowa; Dawidy – Warszawska, Grudzi i 2 
sięgacze (obejście HRS);  Słomin; Janki (ul. Wspólna) i 
Wypędy; Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy, 
Falenty, Falenty Nowe, Falenty Duże – Źródlana,

10,95 1,93 2840
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Droga Hrabska, Rosy, Róży, Modrzewiowa, Jabłoniowa, 
Rozbrat, Falencka, Sympatyczna, Willowa, Miklaszew-
skiego, Jutrzenki, Oleńki, Hetmańska, Kmicica, Szla-
checka, Długa, Droga Hrabska, boczna od ul. Długiej, 
Bankowa, Za Olszyną.

 I FAZA 
drugie 
rozsze-
rzenie

Kanalizacja: 
Laszczki, Falenty Nowe – Rzemieślnicza, Wspólna w Jan-
kach (wzdłuż Al. Krakowskiej), Mszczonowska, Graniczna.
Wodociąg – Graniczna

3,79 0,66 368

RAZEM 
I FAZA

2007–2015 55,06 6,43 8429 64 650 910,00 38 940 913,26

II FAZA 2012–2013
Kanalizacja:
Dawidy – Warszawska wraz z sięgaczami; Dawidy Ban-
kowe – Starzyńskiego wraz z sięgaczami, Mikla-szewskie-
go, Ułańska, Kwiatów Polnych, Salomonowska, Witosa, 
Niezapominajki, Parlamentarna, Elekcyjna, Boryny; Falen-
ty – Falencka pomiędzy Źródlaną a Al. Krakowską. 

8,69 – 1272 6 230 577,19 3 312 351,23 

III FAZA 2012–2014
Kanalizacja:
Dawidy Bankowe – Ułańska, Szlachecka; Łady – Lawen-
dowa; Puchały; Sękocin Nowy, Słomin – Sadowa.
Wodociąg:
Dawidy Bankowe – Ułańska, Szlachecka; Łady – La-
wendowa; Falenty Nowe – Czereśniowa, Droga Hrabska, 
Grudzi, Jaworowska; Raszyn – Mierzwińskiego, Jawor-
skiego; Jaworowa – Promyka.

5,02 3,78 1392 10 800 532,32 5 854 885,79

IV 
FAZA

2013–2015
Kanalizacja:
Jaworowa – Baśniowa, Promyka; Dawidy – Terlec-kiego, 
Śliska, Lilii  Wodnych; Janki –  Mszczonow-ska, Centrum 
Janki, IKEA; Podolszyn Nowy; Rybie – Relaksu; Dawidy 
Bankowe – Salomonowska, Kwiatów Polnych.

5,13 – 2380 15 089 954,26 8 180 442,71

RAZEM 2007–2015 73,90 10,21 13 473 96 771 973,77 56 288 592,99
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Realizacja projektu przyniosła znaczące korzyści o charakterze środowisko-
wym, kulturowym i cywilizacyjnym. Stworzenie 96% mieszkańców Gminy 
Raszyn możliwości podłączenia do zbiorczego systemu odbioru ścieków 
znacząco ogranicza zanieczyszczenie środowiska, poprawia czystość wód 
gruntowych i powierzchniowych, powietrza, jakość gleb oraz wody pitnej, 
a w efekcie ogólny stan sanitarny Gminy Raszyn, stan zdrowia i komfort 
życia mieszkańców, ale też obecnej tu fauny i flory. Zmiany, które zaszły 
są wyrazem znaczącego skoku cywilizacyjnego i świadectwem dbałości 
o ochronę zasobów wody pitnej dla przyszłych pokoleń. Projekt przyczynił 
się również do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy. Re-
alizacja przedsięwzięcia dostosowała gospodarkę wodno-ściekową Gminy 
Raszyn do wymogów prawa polskiego oraz dyrektyw UE.
Mówiąc o pozytywnych skutkach nie należy zapominać o efektach kulturo-
wych i cywilizacyjnych wyrażających się w popularyzacji działań proekolo-
gicznych i poszanowaniu dla środowiska naturalnego w myśl zasady „myśl 
lokalnie, działaj globalnie”, a także niwelowaniu różnic regionalnych po-
przez włączenie Gminy Raszyn do obszarów posiadających sieć kanaliza-
cji sanitarnej i wodociągowej, nieodzowny atrybut nowoczesnej gospodarki 
XXI wieku. Wpisują się one w obowiązującą politykę ekologiczną Państwa, 
która będąc kontynuacją wskazań Narodowej Strategii Ochrony Środowi-
ska, dostosowuje kraj do celów strategii środowiskowej UE.
Gmina Raszyn nie byłaby w stanie wykonać tak wielkiego zadania bez 
dofinansowania ze środków Funduszu Spójności UE w  założonym okre-
sie, do końca 2015 r. Pomoc wspólnotowa zadecydowała zatem nie tyl-
ko o zakresie działań, ale również przyspieszyła realizację poszczegól-
nych etapów. Nie ulega wątpliwości, że ten ogromny wysiłek, poniesiony 
zwłaszcza przez obecny samorząd, przełoży się na wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy. Objęcie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną prawie 
całego obszaru czyni z jej terenów miejsce znacznie wygodniejsze do ży-
cia i zachęcające kolejne rodziny do osiedlenia się. Należy też pamiętać, 
że wejście z siecią kanalizacji sanitarnej w tereny mniej zabudowane, za to 
posiadające ogromny potencjał dla usług i produkcji, z pewnością zachęci 
inwestorów do szukaniu tu miejsca dla firm. A Gminie Raszyn przyniesie 
w efekcie zdecydowany wzrost przychodów do budżetu.     
   

www.raszyn.pl                    www.mir.gov.pl    www.mos.gov.pl       www.wfosigw.pl 
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