
 
 

Harmonogram prac dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice”  realizowana 
w ramach projektu „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013. 
 

Lp. Zakres prac 
Planowany termin wykonania 

kanalizacji sanitarnej  
Planowany termin wykonania 

odtworzenia dróg 

1 ul. Przyszkolna październik - grudzień 2013 marzec - kwiecień 2014 

2 ul. Góry (od posesji nr 4 do  ulicy Łąckiej) 
październik - grudzień 2013 

marzec - maj 2014 
marzec - czerwiec 2014 

3 ul. Łącka ( od posesji nr 33 do ul. Góry) marzec - czerwiec 2014 lipiec - sierpień 2014 

4 ul. Nowoosiedlowa marzec - czerwiec 2014 lipiec 2014 

5 ul. Edukacyjna marzec - czerwiec 2014 lipiec 2014 

6 ul. Pedagogiczna kwiecień - czerwiec 2014 lipiec 2014 

7 ul. Wakacyjna (od Edukacyjnej) maj - czerwiec 2014 lipiec 2014 

8 
ul. Ciechomicka (od posesji nr  34 w kierunku  
ul. Łąckiej i Wiaduktu) 

maj - sierpień 2014 wrzesień - październik 2014 

9 ul. Łącka (od Ciechomickiej do ul. Góry) lipiec - wrzesień 2014 wrzesień - październik 2014 

10 ul. Semestralna (od ul. Ciechomickiej) lipiec - październik 2014 październik - listopad 2014 

11 ul. Browarna lipiec - sierpień 2014 wrzesień 2014 

12 ul. Chmielowa lipiec - sierpień 2014 wrzesień 2014 

13 ul. Lawendowa lipiec - wrzesień 2014 październik 2014 

14 ul. M. Ciechomskiego lipiec - wrzesień 2014 październik 2014 

15 ul. Ziołowa sierpień - listopad 2014 grudzień 2014 

16 ul. Tęczowa sierpień - listopad 2014 grudzień 2014 

17 ul. Nauczycielska wrzesień - październik 2014 listopad 2014  

18 ul. Wakacyjna  (od Semestralnej) wrzesień - październik 2014 październik - listopad 2014 

19 
ul. Ciechomicka (od wiaduktu do posesji  
nr 140) 

październik - grudzień 2014 
marzec - maj 2015 

kwiecień - maj 2015 

20 ul. Tymiankowa październik - grudzień 2014 marzec 2015 

21 ul. Miętowa 
listopad - grudzień 2014 

marzec 2015 
kwiecień 2015 

22 ul. Janówek (od Tęczowej do posesji nr 6) 
listopad - grudzień 2014 

marzec 2015 
kwiecień 2015 

23 ul. Janówek (od posesji nr 6 do Ciechomickiej) marzec - kwiecień 2015 maj 2015 

24 ul. Rumiankowa marzec - maj 2015 maj 2015 

25 ul. Herbaciana marzec - maj 2015 maj 2015 

26 
ul. Ciechomicka (od posesji nr  188 do posesji 
 nr 140) 

marzec - maj 2015 kwiecień - maj 2015 

27 ul. Jeziorna maj 2015 maj 2015 

 


