WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez wojewodę śląskiego na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych
przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662
Lp.
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Rodzaj
wnioskodawcy

województwo

gmina

gmina

powiat

miasto na prawach
powiatu

gmina

miasto na prawach
powiatu

Kod TERYT
wnioskodawcy

24

2409011

2413052

2415000

2471011

2412013

2472011

Województwo

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

Powiat/miasto na
prawach powiatu

-

myszkowski

tarnogórski

wodzisławski

Piekary Śląskie

rybnicki

Ruda Śląska

Gmina

-

Myszków

Krupski Młyn

-

-

CzerwionkaLeszczyny

-

Kwota wnioskowanych
środków w zł

22 800 000,00

10 592 064,00

6 716 922,00

5 850 000,00

5 000 000,00

5 500 000,00

35 000 000,00

Szacowany koszt inwestycji w
zł

Przedmiot i krótki opis inwestycji

Inwestujemy w śląskie szpitale to projekt mający na celu podniesienie jakości specjalistycznych usług medycznych w województwie śląskim poprzez
realizację najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych w wybranych szpitalach wojewódzkich.
Zakres projektu uwzględnia zarówno aspekty medyczne związane z infrastrukturą i sprzętem medycznym, wyzwaniami związanymi z pandemią
28 149 608,00
COVID-19, jak i koniecznością dostosowania budynków szpitali do standardów świadczenia usług medycznych oraz standardów środowiskowych

17 653 440,00

14 609 249,00

6 500 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej, budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul.
Wolności i ul. Krasickiego w Myszkowie.
Zakres inwestycji obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej dl. ok. 3,7km, budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego dł. ok. 3,7km oraz
przebudowę sieci wodociągowej dł. ok. 3,7km.

Inwestycja zakłada kompleksowe uporządkowanie systemu oczyszczania ścieków i dostawy wody: zakłada prace w obrębie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz montaż OZE (paneli fotowoltaicznych) w obrębie ujęć,
przepompowni i oczyszczalni. W wyniku projektu powstanie nowoczesny, zwarty i spójny system rozwiązujący problem dostawy wody i odbioru
ścieków, niwelujący niedogodności wynikające z wyeksploatowania istniejącej infrastruktury

Zadanie Dostosowanie do działalności medycznej wolnostojącego budynku dawnego Oddziału Internistycznego (wewnętrznego) w Wodzisławiu
Śląskim obejmuje wykonanie prac budowlanych, instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz gazów medycznych. W ramach RPO WSL, Działanie 4.03.04,
PPZOZ planuje wykonać także w 2021 r. termomodernizację przedmiotowego budynku. Łączna realizacja powyższych zadań pozwoli na
przywrócenie funkcji medycznych budynku, który obecnie jest nieużytkowany.

Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 152.Zadanie obejmuje modernizację budynku wraz
z termomodernizacją. Zakres robót obejmuje także instalację elektryczną i instalacje sanitarne. Planowana jest kompleksowa przebudowa budynku
wraz z termomodernizacją i dostosowaniem pomieszczeń wraz z ich układem do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury. Po przeprowadzeniu
termomodernizacji oraz modernizacji wnętrz budynku będzie możliwe prowadzenie zajęć o charakterze artystycznym, sportowym oraz językowym
5 000 000,00 dla dzieci i młodzieży.

5 500 000,00

35 000 000,00

Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce – Leszczynach. Projekt zakłada stworzenie mini parku
botanicznego wraz z oświetleniem, placem zabaw, górką saneczkową, małą architekturą oraz ścieżką edukacyjną. Cały teren parku zostanie
ogrodzony naturalnymi żywopłotami. Powstanie m.in. siedlisko dla zbiorowisk roślin murawowych i kserotermicznych, przestrzeń dla roślin
naturalnych łąk świeżych i zmienno wilgotnych, kolekcja roślin górskich,karmniki i paśniki dla zwierząt oraz budki dla ptaków, nietoperzy i owadów.

Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Rudzie Śląskiej.Projekt polega na budowie nowego zespołu szkolno-przedszkolnego, który ma
zastąpić istniejącą szkołę, przeznaczoną do wyburzenia z powodu szkód górniczych. Nowy budynek połączony będzie funkcjonalnie z istniejącą salą
gimnastyczną, która będzie wyremontowana. Planuje się wykonanie drogi pożarowej, miejsc parkingowych oraz placu zabaw. W miejscu
wyburzonego budynku szkoły w późniejszym terminie powstanie zespół boisk sportowych.

REKOMENDACJA
KOMISJI

19 450 000,00 zł

10 592 064,00 zł

5 500 000,00 zł

5 000 000,00 zł

5 000 000,00 zł

4 600 000,00 zł

4 000 000,00 zł

Budowa boisk treningowych TS Gwarek Tarnowskie Góry

8

gmina

2413041

śląskie

tarnogórski

Tarnowskie Góry

11 501 414,00

13 531 076,00

Projekt dotyczy budowy dwóch ogólnodostępnych boisk treningowych na terenie obiektu sportowego administrowanego przez klub piłkarski TS
Gwarek Tarnowskie Góry. Ponadto zaplanowano zakup trybun oraz budowę zaplecza z szatniami i sanitariatami. W ramach przedsięwzięcia
wykonane zostanie również zagospodarowanie przyległego terenu poprzez budowę drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych.

4 000 000,00 zł

9

10

11

gmina

gmina

gmina

2411011

2417011

2410032

śląskie

śląskie

śląskie

raciborski

żywiecki

pszczyński

Racibórz

Żywiec

Miedźna

4 800 000,00

4 300 000,00

12 685 000,00

4 800 000,00

Budowa obiektu z wyposażeniem Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - inwestycja gminy - dla wszystkich mieszkańców powiatu
racib. Oferta obiektu będzie skierow. do najmłodszych, dorosłych i seniorów służąc zwiększ. integr. społ. Dzięki bogatej, elastycznej,
wielosezonowej ofercie umoż. wiele sposobów na aktywną rekreację i integrację mieszkańców przez cały rok. Będzie wyk. kompleksowo w 1
etapie, z możliwością skalowania w razie przyszłej potrzeby zwiększ. aktywności obiektu

Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu,
w celu lepszego wykorzystania obiektu w sytuacjach kryzysowych (m.in. pandemia COVID-19). Po realizacji inwestycji w obiekcie powstaną 3 strefy
funkcjonalne:
- ćwiczebna,
4 300 000,00 - bojowa (m.in. garaże na pojazdy OSP, magazyny sprzętu, pomieszczenia socjalne i biuro),
- szkoleniowa i społeczna (m.in. węzeł sanitarny, kuchnia i sala konferencyjno-szkoleniowa).
Przy obiekcie powstanie plac manewrowy, parkingi, ciągi piesze i schody terenowe.

12 685 000,00

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej we Frydku, ul. Miodowa 17 wraz z
instalacjami, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Teren inwestycji stanowią działki: 437/50, 405/50, 435/56. Obiekt ma
pełnić funkcję 8-oddziałowej szkoły podstawowej wraz z wydzielonym, 3-oddziałowym przedszkolem. Ponadto budynek zostanie dostosowany do
obecnie obowiązujących przepisów ppoż., a także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

4 000 000,00 zł

3 500 000,00 zł

3 500 000,00 zł

Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy ul. Jordana 2 w Zabrzu. Wymiana poszycia dachowego wraz z konstrukcją wsporczą i zmianą
sposobu użytkowania. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Termomodernizacja budynku zgodnie z
audytem. Wymiana kotłów gazowych wraz z instalacją C.O w całym budynku. Wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej.
12
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14

15

16

miasto na prawach
powiatu

gmina

powiat

miasto na prawach
powiatu

powiat

2478011

2414031

2417000

2477011

2414000

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

Zabrze

bieruńsko-lędziński

żywiecki

Tychy

bieruńsko-lędziński

-

Lędziny

-

-

-

3 500 000,00

3 150 000,00

6 500 000,00

3 145 000,00

3 000 000,00

5 000 000,00

5 625 000,00

9 000 000,00

3 700 000,00

3 000 000,00

3 200 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lędzinach” obejmuje wykonanie łącznika mającego na celu połączenie dwóch
wolnostojących budynków szkoły. Do łącznika zostanie dobudowane nowe 6 oddziałowe przedszkole, duża kuchnia, stołówka. Pomieszczenia w
budynku szkolno-przedszkolnym zostaną dobudowanie do „łącznika” kolejnych sal lekcyjnych. Konieczność realizacji inwestycji wynika z przepisów,
jakie zostały narzucone na Gminę Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej przy I LO w Żywcu. Inwestycja polegać będzie na: wybudowaniu od podstaw budynku z
przeznaczeniem na sale gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci zaplecza szatniowo-sanitarnego i socjalnego oraz części
technicznej (m.in.: szatnie, WC, magazyn, pom. higieniczno-sanitarne, biuro zawodów, holl, pomieszczenie tech.). Budynek będzie bezpośrednio
połączony z budynkiem szkoły poprzez wykonanie przewiązki tworząc nowe skrzydło. W ramach prac przewiduje się zagospodarowanie terenu
wokół budynku. Planowana inwestycja jest odpowiedzią na realne potrzeby społeczności lokalnej w zakresie sportu i rekreacji.

Projekt „Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do posesji nr 192” zakłada poszerzenie drogi na dł. 1 km, budowę chodnika o
szer. 2 m, zjazdów i oświetlenia dla uspokojenia ruchu. Budowa chodnika jest niezbędna z uwagi na intensywny ruch pieszy generowany przez
hospicjum, szkołę, przedszkole i obiekty kultury. Inwestycja uzupełni infrastr., wybudowaną już na pozostałej dł. drogi. Dla utrzymania atrakcyjności
zabudowy mieszkaniowej planuje się wykonanie chodnika antysmogowego.

Zadanie pn.:Przebudowa drogi powiatowej 5924S,ul. Osada w Chełmie Śląskim z zastosowaniem "cichych asfaltów" - etap III polega na przebudowie
drogi na odcinku o dł. 822m w zakresie ciągu pieszo-rowerowego,przebudowy jezdni (SMA),poboczy,zjazdów,odwodnienia.Na części odcinka
wykonana zostanie pełna konstrukcja jezdni (KR3).Jezdnia (szer. 6 m) ograniczona zostanie krawężnikami.Ciąg pieszo-rowerowy wykonany zostanie
z betonu asfaltowego.Odwodnienie odbywać się będzie do wpustów ulicznych.

3 150 000,00 zł

3 000 000,00 zł

3 000 000,00 zł

3 000 000,00 zł

17

18

19

gmina

gmina

powiat

2401042

2415072

2414000

śląskie

śląskie

śląskie

będziński

wodzisławski

bieruńsko-lędziński

Bobrowniki

Lubomia

-

2 900 000,00

3 400 000,00

2 500 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

2 500 000,00

Przedmiotem projektu jest rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobieszowicach. Obecna sala gimnastyczna w
Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobieszowicach wymaga niezwłocznej przebudowy z uwagi na zły stan techniczny obiektu oraz braku miejsca do
przeprowadzenia zajęć w zakresie wychowania fizycznego. Planuje się podział rozbudowywango obiektu na dwie części: salę sportową oraz
zaplecze socjalno – techniczne, na którym usytuowano widownię.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Syryni wraz z wymianą źródła ciepła i montażem
instalacji fotowoltaicznej. Do prac zaliczono m.in. ocieplenie ścian nadziemia, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
instalację wod-kan, cwu, a także instalację c.o. i fotowoltaikę. Inwestycja przewiduje również wymianę źródła ciepła z węglowego na gazowe. Gmina
posiada prawomocne pozwolenia na przebudowę oraz audyt energetyczny budynku.

Zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w km drogi od 1+458 do
2+481 polega na przebudowie drogi na odcinku 1023m w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, budowie przejść dla pieszych, przejazdów
rowerowych, przebudowie zjazdów, odwodnienia, przepustów. Nawierzchnia ciągu wykonana zostanie z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki
betonowej. Efektem zadania będzie zwiększenie dostępności komunikacji rowerowej w powiecie.

2 800 000,00 zł

2 500 000,00 zł

2 500 000,00 zł

Projekt obejmuje przebudowę układu drogowego o długości 1681 mb stanowiącego jedną inwestycję i jedną całość od ulicy Fredry do ulicy
Krasińskiego w Koniecpolu. Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie i budowie jezdni oraz obustronnych chodników,
budowie ścieżek rowerowych i odwodnienia oraz prac drogowych na skrzyżowaniach, stanowiących uzupełnienie układu komunikacyjnego.
20

21

22

23

24

gmina

województwo

miasto na prawach
powiatu

gmina

miasto na prawach
powiatu

2404063

24

2465011

2409011

2473011

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

częstochowski

-

Dąbrowa Górnicza

myszkowski

miasto Rybnik

Koniecpol

-

-

Myszków

-

2 768 654,00

2 200 000,00

3 000 000,00

3 691 539,00

2 300 000,00 zł

Inwestujemy w śląską kulturę - projekt mający na celu podniesienie atrakcyjności kluczowych obiektów kulturalnych województwa:
- Opera Śląska w Bytomiu – modernizacja sceny, w tym prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane oraz dostosowanie budynku
do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – termomodernizacja budynku wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż. Inwestycja przyczyni się do
57 828 963,00 poprawy energooszczędności i efektywności cieplnej budynku.

18 000 000,00

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie m.in. ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
budowę wentylacji mechanicznej, modernizację systemu przygotowania c.w.u., modernizację systemu grzewczego – wymianę instalacji c.o.,
instalacji sanitarnej i elektrycznej, modernizacja niecki basenowej, kuchni oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepisów
przeciwpożarowych.

Budowa mostu w ciągu ul. Mrzygłodzkiej.
Inwestycja obejmuję budowę mostu nad Potokiem Leśniówka (ul. Mrzygłodzka) wraz z obustronnym chodnikiem i elementami bezpieczeństwa
ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, który decyzją PINB w Myszkowie został wyłączony z użytkowania. Obiekt posiada dokumentację
projektową.

2 150 000,00

4 300 000,00

2 040 000,00

Tytuł: Termomodernizacja SP 24 w dzielnicy Radziejów
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej (docieplenie ścian zewnętrznych i
fundamentowych, wymiana okien i drzwi, zamurowanie części otworów, docieplenie stropodachów, modernizacja instalacji c.o. budowa wentylacji
mechanicznej sali gimnastycznej). Ponadto zaplanowano wymianę węglowego źródła ciepła na potrzeby c.o i c.w.u. na źródła oparte o OZE (2
2 400 000,00 pompy ciepła – gruntowa i powietrzna).

2 200 000,00 zł

2 200 000,00 zł

2 150 000,00 zł

2 040 000,00 zł

25

26

gmina

powiat

2403092

2409000

śląskie

śląskie

cieszyński

myszkowski

Istebna

-

2 825 000,00

2 000 000,00

5 650 000,00

2 000 000,00

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w centrum Istebnej wraz z układem komunikacyjnym, siecią i przyłączem
elektroenergetycznym, siecią kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, budowę murów oporowych, kanalizacji deszczowej i wykonanie obiektów
małej architektury. Budynek GOK znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i wymaga gruntownej rewitalizacji. W GOK znajduje się biblioteka
publiczna. Gmina Istebna posiada pełną dokumentację projektową.

Przebudowa i modernizacja centralnej sterylizatorni oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu w SP ZOZ w Myszkowie w celu zwiększenia
dostępności i jakości świadczeń medycznych oraz obniżenia kosztów. Sprzęt zostanie zainstalowany w miejsce już wyeksploatowanego. Zadanie
zwieńczy zakończoną moder. Oddziału Kardiologii i trwającą OIOM. Ze względu na koszty ponoszone w związku z pandemią, powiat był zmuszony
przesunąć zakup, co stanowi ograniczenie w dostępie do nowoczesnych usług medycznych.

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

„Budowa wodociągów z przyłączami w gminie Koniecpol, etap III”. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 17 758,30 mb sieci wodociągowej; budowę
przyłączy wodociągowych o łącznej długości 4 432,20 mb (215 szt.), oraz budowę ujęcia wody o wydajności Qhmax = 35m3/h i Qśrdmax = 300m3/d.

27

gmina

2404063

śląskie

częstochowski

Koniecpol

9 817 964,00

12 272 455,00

2 000 000,00 zł

Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach Wielkich wraz z budową ciągów pieszorowerowych. Inwestycja stanowić będzie uzupełnienie kompleksowej infrastruktury drogowej i rowerowej realizowanej w mieście.

28

miasto na prawach
powiatu

2465011

śląskie

Dąbrowa Górnicza

-

3 800 000,00

3 800 000,00

2 000 000,00 zł

Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów.

29

30

31

32

województwo

miasto na prawach
powiatu

gmina

gmina

24

2461011

2403113

2403042

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

-

Bielsko-Biała

cieszyński

cieszyński

-

-

Strumień

Brenna

2 000 000,00

14 160 000,00

2 302 116,00

2 171 873,00

Przebudowa skrzyżowania wiąże się z korektą geometrii, która wpłynie na poprawę widoczności. Przedmiotowa inwestycja zapewni bardzo
dobre/dobre warunki ruchu, tym samym poprawę dostępności do głównych szlaków drogowych oraz zapewni lepszą infrastrukturę drogową
6 000 000,00 łączącą miasta i aglomeracje regionu (Koniecpol, Częstochowa) oraz komunikację międzyregionalną tj. z województwem świętokrzyskim.

17 700 000,00

2 302 116,00

2 171 873,00

Budowa oraz wyposażenie przedszkola przy ul.Janowickiej/ul. Jasińskiego w Bielsku-Białej i przebudowa skrzyżowania tych ulic. Przedszkole 10oddziałowe dla 250 dzieci, sale zabaw z bezp. dostępem do toalet i pom. magazyn., na parterze z dostępem na teren zielony; świetlica/sala zajęć
muzyczno-ruchowych, sala imprez przedszkolnych; kuchnia z zapleczem., zag. terenu - place zabaw, zieleń, chodniki itd. Pilna potrzeba budowy
obiektu ze względu na braki miejsc przedszkolnych w dzielnicy Hałcnów.

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu, która łączy się drogą powiatową, a ta z kolei łączy się z drogą wojewódzką i stanowi
kompleksowe uzupełnienie sieci drogowej. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Zakres
inwestycji obejmuje wykonanie jezdni ulicy Nowej o szerokości 3,5m i długości ok. 350m wraz z budową mijanek dla samochodów o szerokości
1,5m, wykonanie utwardzonego pobocza po obu stronach jezdni z kostki betonowej, zjazdów indywidualnych, budowę nowej sieci kanalizacji
deszczowej o długości 380m oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 532m.

Wniosek dotyczy „Budowy kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany”–zadanie 3, o długości 3,15 km. Istniejąca w gminie sieć kanalizacji wymaga
dalszej rozbudowy, by ograniczyć przedostawanie się ścieków z szamb do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych. Jest uzupełnieniem
podstawowych elemen. infrastruktury technicznej. Zgodnie z danymi zawartymi w KPOŚK inwestycja jest niezbędna do wyposażenia w zbiorczy
system zbierania ścieków komunalnych w części Aglomeracji Skoczów na terenie gminy Brenna.

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem jest kontynuacją rozpoczętego procesu budowy. Obejmie odcinki w
miejscowości Pewel Ślemieńska i Rychwałdek. Wybudowana zostanie sieć o dług. 14,9 km. Wnioskodawca posiada dokumentację projektową oraz
niezbędne decyzję o pozwoleniu na budowę. Jest to inwestycja niezbędna, której wykonanie bez dofinansowania nie będzie możliwe.
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gmina

powiat

powiat

gmina

miasto na prawach
powiatu

miasto na prawach
powiatu

gmina

2417132

2416000

2411000

2405011

2462011

2462011

2401062

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

żywiecki

Zawierciański

raciborski

gliwicki

Bytom

Bytom

będziński

Świnna

-

-

Knurów

-

-

Psary

19 863 400,00

3 414 983,00

1 906 500,00

2 450 000,00

2 000 000,00

1 850 000,00

3 000 000,00

19 863 400,00

13 676 167,00

2 000 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1725S na odcinku Włodowice-Morsko oraz Skarżyce-Żerkowice.
Odcinek 1 (Droga Powiatowa 1725S ul. Poleskiego i Włodowska):
- długość jezdni objętej planowanymi robotami budowlanymi – 3389 mb;
- długość chodników objętych robotami budowlanymi liczona po obu stronach drogi – 300 mb;
- długość poboczy objętych robotami budowlanymi liczona po obu stronach drogi – 303 mb;
- długość odwodnienia objętego robotami budowlanymi – 3533 mb
Odcinek 2 (Droga Powiatowa 1725S, Okiennik):
- długość jezdni objętej planowanymi robotami budowlanymi – 2800 mb;
- długość chodników objętych robotami budowlanymi – 900 mb;
- długość poboczy objętych robotami budowlanymi liczona po obu stronach drogi – 4700 mb;
- długość odwodnienia objętego robotami budowlanymi – 2800 mb
Planowana inwestycja obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub budowie jezdni oraz chodników na obszarze
zabudowanym, poboczy na obszarze niezabudowanym, kanalizacji deszczowej lub rowów. Inwestycja obejmuje również roboty budowlane,
polegające na oddzieleniu ruchu rowerów od ruchu pojazdów mechanicznych, w tym pasie ruchu dla rowerów. Przewidziane również zostało nowe
oświetlenie drogowe, na odcinku drogi, gdzie dotychczas nie było oświetlenia. Przebudowany ciąg drogi znacznie usprawni bezpośrednio połączenie
pomiędzy dwiema gminami Powiatu Zawierciańskiego – Włodowice i Zawiercie.

Podniesienie jakości kształcenia szkół Powiatu Raciborskiego poprzez przebudowę 2 pomieszczeń do celów reprezentacyjno-wykładowych. Zadanie
obejmuje roboty budowlane wraz z niezbędnymi nadzorami oraz zakup wyposażenia, dotyczące przebudowy pomieszczenia na aulę w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” oraz przebudowy auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.
Roboty obejmują posadzki, ściany, sufity, drzwi, instalacje: wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, elektryczne z oświetleniem i
1 906 500,00 teletechniczne.

4 900 000,00

Projekt pn. „Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie- Centrum Kultury Hard Club” polega na przebudowie, dostosowaniu i utworzeniu w budynku
należącym do Gminy Knurów, znajdującym się przy ul. Witosa 6, nowoczesnego Domu Kultury, w którym prowadzone będą cykliczne zajęcia
kulturalne, wystawy, koncerty oraz prowadzone będą inne formy aktywności kulturalnych. Dostęp do tych wydarzeń będzie powszechny, dla
różnych grup wiekowych, bez ograniczeń architektonicznych.

1 950 000,00 zł

1 900 000,00 zł

1 850 000,00 zł

2 500 000,00

Zakres obejmuje przebudowę drogi przy ul. Węglowej, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonanie oświetlenia, w celu udostępnienia
terenów inwestycyjnych oraz utrzymania atrakcyjności istniejącej zabudowy usługowej. Przebudowa będącej obecnie w złym stanie technicznym
drogi pozwoli na przyjęcie dużych obciążeń co jest niezbędne z uwagi na przewidywane obciążenie ruchem pojazdów ciężarowych ze względu na
powstawanie zakładów pracy w jej sąsiedztwie i położenie
w sąsiedztwie obwodnicy Bytomia.

1 850 000,00 zł

1 850 000,00

Inwestycja obejmuje poprawę stanu ogólnodostępnej infrastruktury społecznej poprzez:
-budowę boiska z placem zabaw przy SP27 (ul.Świętochłowicka)
-modernizację i adaptację budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum na cele edukacyjno- kulturalne (ul.Stolarzowicka)
-modernizację budynku klubowego na zaplecze sportowe, montaż nawadniania i odtworzenie murawy boiska KS Nadzieja (ul.Worpie)
- modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego Śródmieście-Rozbark.

1 710 000,00 zł

Projekt polega na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gródkowie nie mają
dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Obecnie funkcję sali gimnastycznej do zajęć wychowania fizycznego pełni
pomieszczenie o wymiarach: 12,06 m x 6,14 m x 2,90-5 m (długość x szerokość x wysokość w najniższym miejscu – wysokość w najwyższym
miejscu). Zaplanowany do budowy obiekt będzie posiadał pomieszczenie jednoprzestrzenne o następujących gabarytach: szerokość 15,00 m ,
3 745 235,00 długość 28,00 m , wysokość pomieszczenia w najniższym punkcie 7,28 m, wysokość sali w najwyższym punkcie wynosi 8,63 m, powierzchnia
użytkowa 579,97 m², kubatura 5 011,76 m³.

1 700 000,00 zł

40

powiat

2411000

śląskie

raciborski

-

22 519 000,00

Poprawa dojazdu do przejść granicznych oraz granic powiatu poprzez rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 3511 S od rejonu drogi gminnej nr
612511S do granicy państwa i przebudowy odcinków dróg powiatowych nr 3507S od DK 45 do skrzyżowania z DP 3511S, nr 3506S od DW 917 do
DW 916, nr 3538S od DP 3540 S do granicy powiatu o łącznej długości 10,65 km. Zadanie obejmuje przebudowę elementów jezdni, skrzyżowań,
zjazdów z drogi, chodników, poboczy, elementów odwodnienia oraz perony autobusowe, oznakowanie, doświetlenie przejść dla pieszych i
22 519 000,00 wykonanie ścieżki rowerowej przy części DP 3511S.

1 650 000,00 zł

Inwestycja pn. „Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Orkana od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Kolberga w Chełmie Śląskim”
obejmuje rozbudowę drogi na odcinku o dł. 607 m, poprzez poszerzenie drogi do szerokości pasa ruchu (4,5-5,2 m), wykonanie nowej konstrukcji
oraz nawierzchni drogi, przebudowę 3 skrzyżowań, przebudowę zjazdów oraz budowę nowej kanalizacji deszczowej.
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42
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44

45

46
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gmina

gmina

miasto na prawach
powiatu

gmina

gmina

gmina

miasto na prawach
powiatu

2414052

2407072

2474011

2413072

2402052

2403042

2473011

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

bieruńsko-lędziński

lubliniecki

Siemianowice
Śląskie

tarnogórski

bielski

cieszyński

miasto Rybnik

Chełm Ślaski

Pawonków

-

Świerklaniec

Jasienica

Brenna

-

1 644 270,00

1 600 000,00

4 200 000,00

10 000 000,00

2 437 896,00

1 655 873,00

1 275 000,00

1 644 270,00

1 644 270,00 zł

Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i salą świetlicową wraz z wyposażeniem dla mieszkańców w Solarni.
Inwestycja będzie obejmować budowę budynku jednokondygnacyjnego obejmującego:
-garaż na samochód gaśniczy i dwa samochody typu bus,
-zaplecze socjalne wraz z węzłem sanitarnym i pomieszczeniem biurowym dla strażaków,
1 800 000,00 -sala szkoleniowa, która będzie też pełniła funkcję świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem.
Dodatkowo uporządkowane zostanie otoczenie poprzez budowę podjazdu z miejscami parkingowymi

4 200 000,00

74 713 000,00

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja i przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Alei Sportowców 3 wraz z dostosowaniem
do osób ze szczególnymi potrzebami. Obiekt ma pełnić funkcję biblioteko–kawiarni (biblioteka w stylu oksfordzkim). Przewiduje się wykonanie
docieplenia ścian zewnętrznych w technologii BSO, wymianę okien PCV z nawiewnikami higrosterowanymi, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i
termicznej ścian, przebudowę strefy wejścia i jej zadaszenia.

Zakres zadania obejmuje budowę nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świerklaniec. W ramach prac powstaną nowe
odcinki sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzone zostaną zdegradowane wodociągi, drogi oraz kanalizacja deszczowa. Projekt zakłada budowę
42,069km sieci kanalizacji sanitarnej, 7,298km sieci wodociągowej i 3,532km sieci deszczowej. Ścieki będą odprowadzane do gminnej oczyszczalni
ścieków. % skanalizowania Gminy przed realizacją wynosi 52,27%, po realizacji 98%.

Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz.nr 282/2 w Jasienicy i przebudową drogi dojazdowej.
Inwestycja ma na celu zwiększenia dostępności do usług publicznych w Jasienicy. Powstanie 230 miejsc parkingowych w tym 16 dla osób
niepełnosprawnych. Powstaną pierwsze ogólnodostępne toalety. Parking zlokalizowano w ścisłym centrum Jasienicy co ułatwi dostęp do
zlokalizowanych w pobliżu usług publicznych(Urząd Gminy, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Policja, Ośrodek Zdrowia z dostępem do lekarzy z zakresu
2 868 113,00 13 specjalizacji, Ośrodek Kultury, Kościół, cmentarz). Parking będzie nieodpłatny a z uwagi na bliskość węzła komunikacyjnego (publiczny transport
w kierunkach na Bielsko-Biała, Cieszyn i Strumień) będzie spełniał funkcje centrum przesiadkowego.

1 655 873,00

1 500 000,00

Wniosek dotyczy „Budowy kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany”–zadanie 2, o długości 2,38 km. Istniejąca w gminie sieć kanalizacji wymaga
dalszej rozbudowy, by ograniczyć przedostawanie się ścieków z szamb do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych. Jest uzupełnieniem
podstawowych elemen. infrastruktury technicznej. Zgodnie z danymi zawartymi w KPOŚK inwestycja jest niezbędna do wyposażenia w zbiorczy
system zbierania ścieków komunalnych w części Aglomeracji Skoczów na terenie gminy Brenna.

Tytuł: Termomodernizacja Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja jednego z miejskich budynków oświatowych (docieplenie ścian zewnętrznych,
piwnicznych i fundamentowych, wymiana okien i drzwi, docieplenie stropu, modernizacja instalacji c.o.). Ponadto w budynku zaplanowano
wymianę węglowego źródła ciepła na potrzeby c.o i c.w.u. na źródło oparte o gaz.

1 600 000,00 zł

1 500 000,00 zł

1 500 000,00 zł

1 400 000,00 zł

1 400 000,00 zł

1 275 000,00 zł
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gmina

powiat

2404102

2414000

śląskie

śląskie

częstochowski

bieruńsko-lędziński

Mstów

-

2 987 000,00

1 154 000,00

10 300 000,00

1 200 000,00

Przedmiotem zadania jest rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Jaskrowie etap I. W ramach planowanej inwestycji powstanie
nowy reaktor biologiczny z komorą osadu pływającego, osadniki wtórne, komora pomiarowa, stacja dmuchaw, blok tlenowej stabilizacji osadu,
budynek bloku osadowego, pompownia II stopnia, instalacja odwadniania i granulacji osadu. Przebudowana zostanie stacja transformatorowa wraz
z instalacją agregatu, rozdzielnią, automatyką SZR oraz automatyką AKPiA.

„Budowa parkingu przy PZS w Lędzinach.” Projekt ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa przy Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje zakres: budowy chodników, miejsc postojowych, jezdni manewrowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociągowej (hydrantowej), sieci oświetlenia terenu; przebudowy jezdni, sieci energetycznej; rozbiórki sieci energetycznej, wodociągowej i
kanalizacji deszczowej, Konstrukcja przebudowywanej jezdni wykonana będzie w części z asfaltu i kostki brukowej, miejsca postojowe z
uniwersalnej kratki trawnikowej, chodniki z kostki betonowej.

1 200 000,00 zł

1 154 000,00 zł

Inwestycja zakłada utworzenie centrum przesiadkowego w miejscowości Bieńkowice, składającego się z przystanku autobusowego z zatokami
postojowymi i wiatą, parkingu dla 58 miejsc postojowych w tym miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zadanie
przewiduje oświetlenie terenu, zieleń parkową i rekreacyjną, plac zabaw dla dzieci oraz wiatę rekreacyjną wraz z powierzchnią utwardzoną.
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gmina

gmina

miasto na prawach
powiatu

powiat

miasto na prawach
powiatu

gmina

2411042

2416092

2472011

2409000

2470011

2403042

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

raciborski

zawierciański

Ruda Śląska

myszkowski

Mysłowice

cieszyński

Krzyżanowice

Włodowice

-

-

-

Brenna

1 500 000,00

1 134 608,00

12 994 690,00

1 000 000,00

22 800 000,00

1 339 808,00

1 862 980,00

1 134 608,00

12 994 690,00

1 000 000,00

22 800 000,00

1 339 808,00

1 150 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko – etap II”. W ramach zadania zaprojektowano sieć
wodociągową rozdzielczą z rur, kształtek i łączników polietylenowych PE 100 (SDR 17) o średnicy Ø160/9,5 mm, Ø110/6,6 mm.
Sieć wodociągowa wykopem otwartym:
- z rur PE 190x9,5 mm długości 804,0 mb
- z rur PE 110x6,6 mm długości 604,0 mb
Sieć wodociągowa przewiertem sterowanym:
- z rur PE 110x6,6 mm długości 1380,0 mb
Przyłącza wodociągowe:
- z rur PE 40x2,4 mm – 69 szt. długości 291,0 mb.
Gmina posiada Projekt budowlany oraz Pozwolenie na budowę.

Inwestycja zakłada budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną częścią garażową przy ul. Bankowej w Rudzie Śląskiej.
Zaprojektowano w sumie 52 mieszkania. Każdy z nich posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz kondygnację podziemną. Budynki zaprojektowano z
dźwigami osobowymi dla niepełnosprawnych (łączących garaż z parterem), częścią podziemną przeznaczoną na garaże, oraz komórki lokatorskie
zlokalizowane na piętrach dla każdego lokalu.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie w celu poprawy jakości powietrza, zwiększenia wykorzystania OZE oraz
obniżenia kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej. Realizacja inwestycji pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
obiektu oraz zabezpieczy potrzeby energetyczne wynikające z uruchomienia nowopowstałych oddz. kardiologii i OIOM. Ze względu na koszty
ponoszone w związku z pandemią, powiat był zmuszony przesunąć inwestycję.

Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną
infrastrukturą. Przedmiotem jest modernizacja w ciągu ulic w zakresie branży torowo-drogowej, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej (wymiana
opraw na oprawy LED), teletechn. Zakres: chodniki, przejścia dla pieszych, miejsca postojowe, nawierzchnie zjazdów, ułożenie jezdni, stworzenie
zatok autobusowych, stworzenie stref zielonych, kanalizację.
Przedmiotem wniosku jest wkład własny Miasta Mysłowice dot. kosztów niekwalifikowanych związanych z przebudową infrastruktury drogowej do
projektu realizowanego przez Tramwaje Śląskie S.A. Uwolnienie środków z wkładu własnego pozwoli na przeznaczenie ich na nowe inwestycje.

Wniosek dotyczy „Budowy kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany”–zadanie 1, o długości 1,91 km. Istniejąca w gminie sieć kanalizacji wymaga
dalszej rozbudowy, by ograniczyć przedostawanie się ścieków z szamb do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych. Jest uzupełnieniem
podstawowych elemen. infrastruktury technicznej. Zgodnie z danymi zawartymi w KPOŚK inwestycja jest niezbędna do wyposażenia w zbiorczy
system zbierania ścieków komunalnych w części Aglomeracji Skoczów na terenie gminy Brenna.

1 134 608,00 zł

1 050 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł
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gmina

gmina

powiat

gmina

miasto na prawach
powiatu

miasto na prawach
powiatu

gmina

gmina

2402082

2402022

2405000

2409011

2476011

2475011

2417032

2416021

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

bielski

bielski

gliwicki

myszkowski

Świętochłowice

Sosnowiec

żywiecki

zawierciański

Porąbka

Bestwina

-

Myszków

-

-

Gilowice

Zawiercie

1 000 000,00

1 100 000,00

2 782 260,00

1 620 000,00

1 000 000,00

5 500 000,00

4 000 000,00

12 000 000,00

1 344 029,00

1 100 000,00

2 832 690,00

2 700 000,00

1 000 000,00

Przedmiotem inwestycji „Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole
Podstawowej w Kobiernicach” jest przebudowa istniejącego boiska szkolnego - powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,
bieżnia 3-torowa wokół boiska, skocznia w dal o naw. poliuretanowej, rzutnia kulą. Powstanie też kontenerowy budynek gospodarczy z
sanitariatami, piłkochwyty, utwardzenie dojść a także montaż małej architektury, w tym ławki, kosze.

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa trybuny sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy stadionie w Bestwince”. W jej zakres
wchodzi budowa krytej trybuny sportowej dla 160 osób wykonanej w technologii tradycyjnej z dachem drewnianym krytym papą. Przestrzeń pod
trybuną zagospodarowana zostanie w formie zaplecza sanitarno-szatniowego dla 40 osób składającego się z szatni, umywalni, wc, magazynów i
komunikacji. Wejście do obiektu od strony ul. Sportowej z wyjściami dla sportowców na płytę boiska. Obiekt wyposażony w instalacje sanitarne i
elektryczną oraz wentylację mechaniczną.

Zadanie „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” polega na wykonaniu
przebudowy Izby Przyjęć w Szpitalu w Knurowie Sp. z o. o. (właściciel terenu - Powiat Gliwicki) celem dostosowania do obowiązujących przepisów i
poprawy jakości świadczonych usług medycznych. Zakres prac obejmuje roboty:
1.ogólnobudowlane,
2.branży elektrycznej,
3.branży instalacyjnej (wentylacja, wod.-kan., co, gazy medyczne).
Dokumentacja opracowana w 2020 r.
Rozwój infrastruktury stadionu poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych.
Inwestycja obejmuje budowę:
- parterowego budynku niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy 400-500 m2 wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną,
-dwóch kortów tenisowych do gry podwójnej o wymiarach 23,77x10,97 m każdy

Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych
w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym (wspólnych toalet na klatkach schodowych) i instalację nowych sanitariatów
bezpośrednio w mieszkaniach. W ramach realizacji zakłada
się pozyskanie dokumentacji, pozwoleń, wykonanie robót oraz nadzór inwestorski. Inwestycja
jest zgodna z celami RFIL i odpowiada potrzebom lokalnej społeczności oraz przyczyni
się do zapobiegania pandemii Covid-19.

Budowa infrastruktury sportowej przy SP nr 35 w Sosnowcu. Inwestycja obejmuje budowę dwóch obiektów budowlanych: 1. Zadaszenia o
konstrukcji stalowej nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy SP nr 35 - rozpięte nad całą płytą boiska na wysokości do 12 m; 2. Zaplecza
sanitarno-tech. zagłębionego częściowo w skarpie za budynkiem szkoły przy istniejącym boisku. Bryła zwarta – dwukondygnacyjna o konstr.
żelbetowej ścianowo-słupowej z wejściem głównym z poziomu I kon., kon. II - pomieszczenie kotłowni oraz trzon klatki schodowej, obejmuje tylko
5 500 000,00 część powierzchni zabudowy. Obiekt zapewni możliwość całorocznego uprawiania sportu przez uczniów, którzy obecnie odbywają lekcje WF w sali
o wymiarach 9 m szer., 5,5 m wys. i 4 m wys.

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GMINIE GILOWICE. Planowana inwestycja polega na budowie Przedszkola Publicznego w Gminie
Gilowice. Ma to być placówka nowoczesna, z oddziałami żłobka oraz integracyjnymi, ukierunkowana na ochronę środowiska tzw. "Zielone
Przedszkole". Obecnie gmina dysponuje 2 małymi Przedszkolami, które wymagają prac remontowych, nie zabezpieczają potrzeb naszego
społeczeństwa. Nowe Przedszkole będzie szansa na zatrzymanie młodych ludzi , oferując im godne warunki dla rozwoju ich dzieci.
4 000 000,00 Planowana inwestycja do realizacji w formule zaprojektuj - wybuduj. Obecnie inwestycja jest w fazie koncepcyjnej. Jest to jednak kluczowa i
priorytetowa inwestycja z zakresu edukacji naszej gminy, zawarta również w dokumentach strategicznych.
Bez pomocy finansowej taka inwestycja nie ma szans na realizację, gdyż obecnie gmina ma obciążony budżet ważną inwestycją środowiskową, jaka
jest wybudowana kanalizacja sanitarna w naszej gminie.

12 000 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków w ulicach Inwestycyjnej, Technologicznej, Podmiejskiej dla potrzeb istniejących i przyszłych
obiektów handlowych, przemysłowych, usługowych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu.W zakresie budowa 5,6 km
kanałów sanitarnych dostosowanych przepustowością i materiałami do odbioru ścieków z terenów SAG z umożliwieniem zainwestowania na
kolejnych 80 ha Strefy.System dostosowany będzie do dalszej rozbudowy w pozostałych obszarach SAG.

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł
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gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

2408052

2417092

2416063

2408052

2415062

2417062

2415052

2402102

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

mikołowski

żywiecki

zawierciański

mikołowski

wodzisławski

żywiecki

wodzisławski

bielski

Wyry

Milówka

Ogrodzieniec

Wyry

Gorzyce

Lipowa

Godów

Wilkowice

960 000,00

960 000,00

1 360 824,00

1 836 750,00

949 000,00

901 600,00

3 000 000,00

900 000,00

Przedmiotem inwestycji objęto budynek Szkoły Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 144 oraz budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Puszkina
10 w Wyrach. Zakres zadania obejmuje:
1. Zabudowanie sufitów podwieszanych akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych w/w. budynków.
2. Montaż oświetlenia LED w wykonanych sufitach akustycznych.
960 000,00 3. Zakup wyposażenia dla rozbudowy świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni, w tym w szczególności: mebli modułowych,
monitora interaktywnego wraz z laptopem.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kamesznicy. W ramach projektu zaplanowana jest do wykonania rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania
wody w Kamesznicy o budowę dwóch zbiorników wody surowej, magazynujących wodę do uzdatnienia w przypadkach podwyższonej mętności
wody na ujęciu wody. Istniejąca stacja uzdatniania wody jest jedyną stacją zasilającą wodociąg Gminny, zaopatrującą w wodę ok. 40% mieszkańców
Gminy Milówka. Ujęcie wody drenażowe zlokalizowane jest na potoku Bystra w Kamesznicy w odległości ok. 1 km powyżej stacji i doprowadza
wodę w sposób grawitacyjny. Z uwagi na występującą dość często zwiększoną mętność wody w potoku, spowodowaną ulewnymi opadami deszczu,
roztopami czy zrywką drewna konieczne jest w tym czasie zamykanie ujęcia i ograniczanie dostaw wody. Istniejący zbiornik wody uzdatnionej, przy
960 000,00 aktualnym zużyciu wody i zamknięciu ujęcia pozwala na sprawne funkcjonowanie wodociągu przez ok. 1-2 dni. Aby zminimalizować występowanie
ograniczeń w dostawie wody planowane jest wybudowanie dwóch zbiorników o pojemności 460 m3 każdy, magazynujących wodę surową.
Zastosowane rozwiązanie pozwoli przy całkowitym wyłączeniu ujęcia wody zapewnienie dostaw wody do wodociągu przez 7 dni. Taki czas jest
wystarczający do ponownego włączenia ujęcia wody, kiedy mętność wody w potoku spadnie.

1 360 824,00

„Ogrodzieniec – serce jurajskiej rekreacji” - utworzenie strefy naturalnego relaksu i aromaterapii w położonym wśród kompleksu leśnego
zdewastowanym ośrodku rekreacyjnym Krępa. Realizacja na dz. nr 6768/3 o pow. 22.007 m2 obejmuje przebudowę basenu o pow. 305m2,
utworzenie strumyka o pow. 65 m2 wraz z 3 tarasami 250 m2, dojścia z kostki brukowej 204 m2. Obiekt zawierał będzie dysze masujące, kurtynę ,
grzybek wodny, ławki, leżaki, przebieralnie. Wybudowany będzie budynek sanit-techn. o pow. całk. 156 m2 z urządzeniami (33 m2)do
funkcjonowania basenu, WC i natryski (48m2) oraz pom. gosp. (5 m2).

Zakres inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Dworcowej w Wyrach obejmuje:
a) przebudowę jezdni o długości 790 m i szerokości 4,50 m, wraz z przebudową zjazdów i budową chodnika,
b) budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy,
d) przebudowę sieci wodociągowej,
1 836 750,00 b) budowę sieci oświetlenia ulicznego (ilość latarni LED 80W – 18 szt.),
c) przebudowę sieci teletechnicznej,
e) przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej.

1 300 000,00

901 600,00

6 000 000,00

3 050 000,00

Projekt „ Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach” zakłada wykonanie terenu rekreacyjnego przynależnego do Ośrodka
Kultury poprzez budowę skateparku, tarasów na ławki, gier plenerowych, terenu przeznaczonego pod organizację imprez plenerowych, terenów
zielonych otaczających wiatę ogniskową (również pod namioty harcerskie), parkingu wielostanowiskowego wraz drogą dojazdową, chodnikiem,
strefą pieszo-jezdną oraz przeprojektowanym zjazdem publicznym i oświetleniem.

Inwestycja polega na budowie nowego / dodatkowego zbiornika wody o konstrukcji żelbetowej monolitycznej i poj. 250m3 dla sieci wodociągowej
zaopatrującej Gm. Lipowa wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi (rurociągami). W ramach zadania zostanie wybudowana instalacja
fotowoltaiczna na potrzeby zasilania istniejącej stacji uzdatniania wody i zbiorników (w tym projekt.). Konieczność realizacji związana jest z częstymi
niedoborami wody oraz rosnącą liczbą zaopatrywanych mieszkańców.

Budowa sali gimnastycznej w Skrbeńsku. Szkoła nie posiadała sali gim., a zajęcia w-f prowadzone są w sali lekcyjnej. Ograniczenia powierzchniowe
działki pozwoliły na zaprojektowanie sali o wym. wewnętrznych 23,74 *14,58m. Dobudowany zostanie węzeł sanitarno-szatniowy z uwzgl.
pomieszczenia mag. trenera oraz przebudowana w zakresie niezbędnym część budynku gł. Dostępność poprzez wejście z zewnątrz oraz powiązanie
komunikacyjne ze szkołą poprzez klatkę schodową. Zakres obejmuje również wykonanie zagosp. terenu z zapewnieniem dostępu do obiektu dla
osób z niepełnospr.

Rozbudowa i przebudowa budynku “Domu Strażaka” w Bystrej w tym:
- budowa pom. garażowego wraz z strefą korytarzową i windą osobową dla niepełnosprawnych z dostępem do sali, kuchni, biblioteki, toalet,
- rozbudowa I piętra budynku,
- budowa miejsc utwardzonych biesiadowania, tanecznych, drogi dojazdowej do bud. amfiteatru oraz do projektowanej rozbudowy, miejsc
handlowych, przebudowa istniejącego placu zabaw,
- przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia zewnętrznego

960 000,00 zł

960 000,00 zł

950 000,00 zł

950 000,00 zł

949 000,00 zł

901 600,00 zł

901 000,00 zł

900 000,00 zł
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73
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76
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gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

2402072

2410022

2411053

2412042

2408042

2405052

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

bielski

pszczyński

raciborski

rybnicki

mikołowski

gliwicki

Kozy

Kobiór

Kuźnia
Raciborska

Lyski

Ornontowice

Rudziniec

960 000,00

850 000,00

Przedm. oper. jest przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Irysów, część.ul.Bukietowej, ul.Lazurowej i ul.Wiśniowej w Kozach -o całk. dł. 475mb.
Przebudowa będzie polegać na przebudowie konstrukcji jezdni, poboczy i zjazdów do posesji przed. dróg wraz z przebudową ich odwodnienia oraz
dodatkowo przebudową chodnika dla pieszych, zjazdów publi., przebudowa skrzyżowania.
Parametry tech. projek. ciągu:
- klasa drogi: L
1 200 000,00 - kategoria ruchu: KR2
- przekrój drogi – uliczny L ½ i D1/2
- prędkość projektowana 30 km/h

Celem inwestycji p.n. „Przebudowa istniejącego budynku na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze, wraz z robotami towarzyszącymi”, jest
stworzenie warunków dla funkcjonowania jednostki OSP w Kobiórze, włączonej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
Planowane elementy zadania:
1) Przebudowa istniejącego budynku warsztatowego położonego w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 3A na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z
Centrum Zarządzania Kryzysowego;
1 000 000,00 2) budowa instalacji podnoszącej ciśnienie wody w hydrantach do parametrów zgodnych z przepisami prawa w zakresie p.poż.;
3) Budowa placu manewrowego wraz z dojazdem oraz miejscami parkowania dla strażaków.

900 000,00 zł

850 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci szkolnej i przedszkolnej. Obecny autobus szkolny ma 21 lat i nie spełnia
norm ekologicznych
800 000,00

1 800 000,00

800 000,00

2 350 000,00

800 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

2 350 000,00

800 000,00 zł

Inwestycja „Kompleksowa termomodernizacja ZSP Adamowice”. Projekt przewiduje termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
– w Adamowicach (ocieplenie stropodachu, izolacja dachu, ocieplenia ścian, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z budową
kotłowni, wymianą źródła ciepła na gazowe ze zbiornikiem gazu oraz instalacjami c.o. W ramach inwestycji przewidziano również
zagospodarowanie terenu oraz podłączenie planowanej do wykonania w 2021 r. instalacji fotowoltaicznej. Umożliwi to komfortowe prowadzenie
zajęć dla około 80 uczniów.

Budowa dwóch odcinków dróg dojazdowych ul. Leśnej o nawierzchni z kostki betonowej.
Zadanie obejmuje budowę dwóch odcinków (sięgaczy) dróg dojazdowych do ul. Leśnej o nawierzchni z kostki betonowej. Odcinek nr 1 od posesji
przy ul. Leśnej 5 do posesji przy ul. Leśnej 5F o długości około 300m wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego. Odcinek nr 2 od
posesji przy ul. Leśnej 17 do posesji przy ul. Leśnej 17D o długości około 270m wraz z wykonaniem odwodnie-nia nawierzchni.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach od strony wschodniej o
dwukondygnacyjną część dydaktyczną z salą przedszkolną na parterze budynku oraz dwiema salami lekcyjnymi na piętrze budynku (wymiary:
12.62m x 16.42m x wysokość 10.33m) wraz z wszystkimi wymaganymi instalacjami. Powstanie także plac manewrowy (20.00m x 20.00m), droga
dojazdowa ppoż (4.50 m x 102.32m), ścieżki piesze (1.55m x 6.08m, 6.46m x 5.36m i 13.25m x 1.50m)

800 000,00 zł

800 000,00 zł

800 000,00 zł

Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Bankowej do ul. Cichej (chodnik po wschodniej stronie ulicy Zwycięstwa). Szerokość
chodnika 2 mb; długość około 480 mb.

78

gmina

2408042

śląskie

mikołowski

Ornontowice

800 000,00

1 000 000,00

800 000,00 zł

79

gmina

2406023

śląskie

kłobucki

Krzepice

5 968 586,00

6 631 762,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepicach dla miejscowości Dankowice Trzecie i Podłęże Królewskie.
Zakres rzeczowy projektu:
- kanalizacja grawitacyjna 4 989,9 m
- kanał tłoczny 2 381,5 m
- przykanaliki 663,9 m
- pompownie ścieków 4 kpl.
Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej oraz
podniesienie standardu życia mieszkańców. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziaływania wytwarzanych
ścieków bytowo-gospodarczych na środowisko naturalne.

780 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi w miejscowości Kuźnia Raciborska ul. Topolowa. Droga ta będzie drogą dojazdową do działek
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Działki znajdujących się w zasobie gruntów gminnych. Długość projektowanej drogi wynosi 330
mb. Droga zostanie oświetlona poprzez montaż oświetlenia ulicznego -lamp typu led.
80

gmina

2411053

śląskie

raciborski

Kuźnia
Raciborska

750 000,00

750 000,00

750 000,00 zł

Inwestycja będzie polegała na przebudowie głównych dróg w miejscowości Biała Błotna w Gminie Kroczyce. W ramach zadania zaplanowano
wymianę podbudowy oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej na łącznej długości 2300mb dróg obejmujących działki nr 186, 272, 152, 164
oraz 153/5 w miejscowości Biała Błotna. Inwestycja doprowadzi do poprawy układu komunikacyjnego dróg w miejscowości.
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gmina

gmina

miasto na prawach
powiatu

gmina

gmina

2416042

2417102

2468011

2417022

2404102

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

zawierciański

żywiecki

Jaworzno

żywiecki

częstochowski

Kroczyce

RadziechowyWieprz

-

Czernichów

Mstów

1 500 000,00

1 500 000,00

750 000,00 zł

711 861,00

Przebudowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Juszczynie - Stan nawierzchni boiska określa się jako zły, trawa zużyta i zamulona.
Nawierzchnia nie wykazuje się wymaganą przepuszczalnością wody - po opadach deszczu liczne kałuże i zastoiska wody opadowej. Wyposażenie w
postaci ławek, bramek i koszy jest zużyte, miejscami uszkodzone. Przewidziane prace dotyczą wymiany nawierzchni sportowej, ogrodzenia i
wyposażenia. Wymiary nawierzchni bez zmian. Ogrodzenie we fragmentach za bramkami zostanie podniesione do 6 m, z zastosowaniem
711 861,00 systemowych rozwiązań.

711 861,00 zł

2 700 000,00

Projekt polega modernizacji budynków jednostek oświatowych w Jaworznie. Wykonane zostaną roboty budowlane m.in. w 6 budynkach
oświatowych (SP7, SP14, SP15, SP 22, PM 4, PM15). Zakres obejmuje m. in. wykonanie drogi i dostosowanie budynku do przepisów ppoż., remont
kuchni, sanitariatów, wymiana instalacji elektr., wod.-kan., i wentylacji. Wykonanie windy i podjazdu. Wydzielenie pomieszczeń administracji i
pomocniczych, zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na potrzeby oddz. przedszkolnych. W ramach zadania zostanie wykonana również
3 000 000,00 dokumentacja projektowa dla 3 budynków (SP7, SP14, PM4).

2 700 000,00 zł

740 398,38

1 045 000,00

Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim polegająca na:
ociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachu wełną mineralną z papą, częściowej wymianie drzwi
zewnętrznych na aluminiowe/stalowe, częściowej wymianie okien na nowe z PCV i aluminiowe,
wymianie instalacji centralnego ogrzewania, montażu nowych kotłów gazowych kondensacyjnych wraz
3 627 737,28 z CWU (obecne kotły gazowe mają ponad 30 lat) oraz montażu paneli fotowoltaicznych.

1 100 000,00

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę jako atrakcji turystycznej Subregionu Północnego. Inwestycja połączy tereny
rekreacyjne na prawym (stadion sportowy,pole biwakowe,przystań kajakowa) i lewym (zalew,altany,plac zabaw,ścieżki zdrowia,Góra
Szwejcera,Skała Miłości)brzegu rzeki. Wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o dł. 538,9m z kostki betonowej oraz kładka jednoprzęsłowa
betonowa o dł. 35,44m. Ciąg ten oświetlony zostanie latarniami hybrydowymi zasilanymi z OZE.

700 000,00 zł

700 000,00 zł
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gmina

gmina

gmina

2405082

2401000
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2407042

2407083

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie
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zawierciański
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lubliniecki
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-

RadziechowyWieprz

Szczekociny

Herby

Woźniki

680 000,00

1 600 000,00

869 283,00

550 000,00

528 940,00

519 065,00

Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Wielowieś. W Gminie Wielowieś funkcjonują dwa odrębne systemy wodociągowe obsługujące
teren gminy jak i miejscowości sąsiednie należące do gminy Toszek i Tworóg. Obydwa systemy nie są ze sobą połączone, zasilane są także z
osobnych ujęć wód podziemnych. Stan ten jest niebezpieczny pod względem stałego dostarczania wody przeznaczonej do spożycia o odpowiedniej
jakości, w sytuacji poważnej awarii lub w przypadku wzrostu zawartości azotanów w zie na ujęciu, ponieważ w takich przypadkach nie ma
możliwości dostarczania wody z jednego systemu do drugiego. Dla zapewnienia sprawności systemu wodociągowego mogącego zapewnić dostawę
850 000,00 wody o odpowiednich parametrach należy przeprowadzić w Gminie Wielowieś 2 inwestycje: 1. Budowę wodociągu tranzytowego Radonia-Świbie,
2. Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w
Wielowsi obejmującą budowę instalacji do usuwania azotanów.

4 000 000,00

2 606 934,00

550 000,00

Przebudowa drogi powiatowej 4724S – ul. Dąbrowska w Będzinie
Przebudowa drogi powiatowej 4724S (na długości ok. 900m) polegać będzie na kompleksowej przebudowie konstrukcji i nawierzchni jezdni,
przebudowie zjazdów do posesji, przebudowie chodników – odcinkowo jednostronnie, odcinkowo dwustronnie, oznakowaniu docelowym stałym
poziomym i pionowym.

W ramach inwestycji przewidywane jest wybudowanie sali gimnastycznej w Przybędzy przy zespole szkolno-przedszkolnym.
W budynku sali znajdować się będą sala sportowa, szatnia trenera, wc trenera, magazyn sprzętu sportowego, przestrzeń komunikacyjna z
przedsionkami, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, szatnie męskie i damskie z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie na sprzęt porządkowy, salka
treningowa. Znajdą się boiska do gry w koszykówkę, piłkę siatkową, tenisa ziemnego.

Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Żeromskiego (droga krajowa nr 78),
Tartacznej i al. Zwycięstwa. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości ok. 800 mb wraz z przyłączami do granicy nieruchomości i
odtworzeniem nawierzchni. Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie do sieci budynków mieszkalnych oraz przyczyni się do poprawy stanu
środowiska naturalnego i warunków eksploatacyjnych sieci.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lisów ul. Sosnowa. Zadanie będzie polegało na budowie sieci wodociągowej o długości
425,95 mb oraz sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej o długości 428,24 mb wraz z wykonaniem 6 szt. przyłączy domowych.
Celem budowy jest zapewnienie ciągłych nieprzerwanych dostaw wody o wymaganych parametrach oraz ciągłego odbioru ścieków. Inwestycja
stanowi uzupełnienie podstawowych elementów infrastruktury technicznej gminy i przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz
528 940,00 wzmocni atrakcyjność inwestycyjną miejscowości.
Gmina jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

2 651 880,00

Budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Kamienicy.
Projektowana rozbudowa polega na dobudowie do budynku szkoły sali gimnastycznej z zapleczem oraz łącznikiem umożliwiającym funkcjonalne
połączenie z istniejącym budynkiem
Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym niskim (maksymalna wysokość wynosi 8,30m ), bez podpiwniczenia. Projektowana wielkość płyty
boiska 12x24m umożliwia zlokalizowanie boiska do siatkówki i koszykówki, nie przewiduje się widowni. Projektowane zaplecze sali gimnastycznej
zawiera: dwa zespoły rozbieralni/umywalni dla uczniów, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczyciela wf, gabinet higienistki szkolnej, łazienkę
dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie gospodarcze na sprzęt porządkowy.
- powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy
- 603,00 m2
- powierzchnia użytkowa proj. rozbudowy
- 530,70 m2
- kubatura projektowanej rozbudowy
- 3570,00 m3
W budynku zostaną wykonane niezbędne instalacje elektryczne, wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, ogrzewanie i ciepła woda z projektowanej
gruntowej pompy ciepła.

680 000,00 zł

600 000,00 zł

600 000,00 zł

550 000,00 zł

528 940,00 zł

519 065,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Urzędu Gminy w Ślemieniu wraz z jego termomodernizacją, dobudową archiwum oraz dobudową
publicznej biblioteki. W istniejącym budynku urzędu zostanie wymieniona cała stolarka otworowa, ocieplenie oraz wymiana źródła pieca.
Dobudowane zostanie przyzakładowe archiwum oraz biblioteka publiczna.
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śląskie

żywiecki
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2 560 000,00

2 560 000,00

500 000,00 zł
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-
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-
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1 000 000,00

500 000,00

2 350 000,00

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej fabryce obuwia na mieszkania komunalne. Gmina zakupiła budynek w dniu
18.12.2020r. Aktualnie gmina rozpoczyna prace związane z przebudową w/w budynku i adaptacją pomieszczeń. Planuje się wydzielenie około 15
mieszkań komunalnych z dostępem do sanitariatów oraz ogrzewanych paliwem gazowym. Gmina chce zabezpieczyć najuboższe rodziny aby mogły
godnie żyć.

„ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boruszowicach” .W skład projektowanego boiska wielofunkcyjnego
wchodzi: boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki oraz boisko do tenisa ziemnego. W skład planowanej inwestycji wchodzi
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonawstwem. Charakterystyka boiska:
Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne ma umożliwić grę w piłkę ręczną (pole z bramkami do piłki ręcznej może być wykorzystywane także do
amatorskiej gry w minifutbol), koszykówkę (4 kosze–2 pola do gry), siatkówkę (pole do gry i słupki z siatką do siatkówki mogą być
500 000,00 wykorzystywane także do gry w tenisa ziemnego i badmintona).
Inwestycja zakłada również wykonanie nawierzchni syntetycznej, ogrodzenia-piłkochwytów, chodnika prowadzącego do wejścia na teren boiska,
sprzęt towarzyszący: ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci. Nawierzchnia boiska oraz sprzęt sportowy będą posiadać odpowiednie aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty bezpieczeństw.
Całkowita powierzchnia płyty boiska wynosi ok. 1104 m2.

Zaprojektowanie i budowa skateparku w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego. Wykonanie skateparku w technologii żelbetowej, wykonanie
oświetlenia LED oraz uzupełnienie monitoringu i zagospodarowanie terenu w postaci zabudowania elementów małej architektury m.in. (ławki,
stojaki na rowery, kosze na śmieci, ogrodzenie). Skatepark o nawierzchni betonowej z elementami typu bank ramp, quarter pipe, grindboks,
poręcz a także w jednej z części podwyższenie zawierające grindboksy i poręcze oraz podjazd schody, grindbox i poręcz spadową.

500 000,00

1 000 000,00

480 000,00

Przebudowa drogi powiatowej 4708S – ul. Czesława Miłosza w Będzinie – etap I
Obecnie w stanie istniejącym w pasie drogowym ulicy Czesława Miłosza znajduje się droga częściowo o zniszczonej nawierzchni bitumicznej, droga
wyposażona jest częściowo w zniszczone chodniki z kostki brukowej lub płyt chodnikowych. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę jezdni
na długości 0,370 km, przebudowę istniejących i budowę nowych chodników (ujednolicenie szerokości), przebudowę zjazdów do posesji, jak
1 200 000,00 również budowę kanalizacji deszczowej.

750 000,00

450 840,00

420 220,00

1 500 000,00

450 840,00

2 799 077,00

Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C w Mikołowie. Przebudowa istniejącego budynku o wym. ok
11mx10m w szczególności na potrzeby wydzielenia kotłowni i pom. magazynowych z zewnętrzną bramą wjazdową, oraz kompleksową
termomodernizacją. Dla potrzeb utworzenia zaplecza szatniowego wraz z przynależnymi węzłami sanitarnymi (wc i natryski) zaprojektowano
rozbudowę ww. obiektu o parterowy segment o wym. ok 16,5x 9,5m zlokalizowany po wschodniej stronie elewacji budynku istniejącego.

Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych
usług medycznych, w tym przeciwdziałaniu COVID-19, w SPZOZ Lublińcu.
W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt oraz zmodernizowane zostaną pomieszczenia dla potrzeb centralnej
sterylizatorni w celu uzyskania odpowiednich stref: brudnej, czystej i sterylnej.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Lubszy polegająca na budowie Sali
gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz instalacjami wewnętrznymi i roboty budowlane polegające na budowie utwardzeń nawierzchni komunikacji
kołowej i komunikacji pieszej oraz montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne.
Projektowana wielkość płyty boiska 12x24m umożliwia zlokalizowanie boiska do siatkówki i koszykówki, nie przewiduje się widowni. Projektowane
zaplecze sali gimnastycznej zawiera: dwa zespoły rozbieralni/umywalni dla uczniów, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczyciela wf, salę
edukacyjną, łazienkę dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie gospodarcze na sprzęt porządkowy.
- powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy
- 486,60 m2
- powierzchnia użytkowa proj. rozbudowy
- 850,00 m2
- kubatura projektowanej rozbudowy
- 3 630,00 m3
W budynku zostaną wykonane niezbędne instalacje elektryczne, wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, ogrzewanie i ciepła woda z projektowanej
pompy ciepła.

500 000,00 zł

500 000,00 zł

500 000,00 zł

480 000,00 zł

470 000,00 zł

450 840,00 zł

420 220,00 zł
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420 000,00

402 536,00

2 122 000,00

402 536,00

W obiekcie pałacowym wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z ekspertyzami planuje się odnowienie okładzin architektonicznych elewacji
budynku: piaskowanie okładzin ceglanych, uzupełnienie tynków i spoin oraz scaleniu kolorystycznym obiektu. Stan techniczny dachu wymaga
remontu z uwagi na zużyte elementy obróbek blacharskich oraz zniszczone orynnowanie. Pokrycie dachu zostanie odnowione, ponieważ dach
przecieka podczas deszczu. Wykonana zostanie także instalacja odgromowa.

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn. „Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa”.
W ramach zadania zaplanowano
budowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Rudniki (od skrzyżowania z drogą powiatową ulicą Kościuszki). Droga o długości 195,40 m.
Zakres inwestycji obejmuje:
a) Wykonanie konstrukcji jezdni szer. 3,50 m wraz ze zjazdami i poboczami drogi;
b) Odwodnienie drogi wraz z drenażem podbudowy;
c) Budowę placu do zawracania na końcu ulicy (droga bez przejazdu);
d) Remont przepustu drogowego.
Gmina posiada Projekt budowlany oraz Pozwolenie na budowę.

420 000,00 zł

402 536,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie i podłączenie do sieci wodociągowej dodatkowych gospodarstw domowych jeszcze nie podłączonych w
m. Bystra i Brzuśnik, w Gminie Radziechowy-Wieprz. Przedsięwzięcie obejmuje podłączenie 38 domostw, w sumie 152 osoby. Łącznie
wybudowanych zostanie 2010,4 mb sieci wodociągowej.
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401 029,00

402 488,00

450 000,00

500 000,00

360 000,00

1 277 968,00

401 029,00 zł

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej na terenie nowo powstałego osiedla w Pietrowicach Wielkich na terenie
przyległym do ulic Topolowej, Klonowej i Brzozowej, na podstawie posiadanego pozwolenia na budowę. Docelowo na terenie nowo tworzonego
osiedla domów jednorodzinnych będzie znajdowało się około 50 nowych budynków jednorodzinnych, dlatego zaplanowano oczyszczalnie
obsługującą 200 RLM. Inwestycja ma zapewnić oczyszczenie ścieków pochodzących z gospodarstw domowych do wymaganego przepisami prawa
423 672,00 poziomu.

650 000,00

Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705036 S Mikołajewice-Wilków gmina Irządze, będzie miała bezpośredni wpływ na podniesienie standardu dróg
gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Irządze, poprawi bezpieczeństwo ruchu. Po drodze codziennie dowożone jest pieczywo z piekarni
usytuowanej przy wnioskowanej do przebudowy drodze. Ponadto dowożone są dzieci do Szkoły Podstawowej w Irządzach, młodzież do szkół
średnich w Zawierciu i Żarnowcu oraz dowożeni są pracownicy do zakładów pracy w Zawierciu.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębie, gmina Popów” . W ramach zadania przewiduje się wykonanie drogi z nawierzchni
bitumicznej na odcinku 1,78 km, przebudowę chodników z kostki brukowej wraz z zjazdami na posesje, umocnienie poboczy i udrożnienie rowów,
a także wykonanie odwodnienia drogi w postaci studni chłonnych. Na przedmiotowym odcinku droga przebiega przez tereny w większości
obustronnie zabudowane. Nawierzchnia jezdni jest w bardzo złym stanie technicznym: liczne łaty, spękania, zły stan nawierzchni chodnika oraz
800 000,00 niezadowalająca jakość oznakowania pionowego i poziomego wpływają negatywnie na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym
zmotoryzowanych uczestników ruchu oraz pieszych.

400 000,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zajączki Drugie.
Zakres rzeczowy projektu:
- budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, mieszczące w swym obrysie boiska do piłki ręcznej, siatkowej oraz boisko do koszykówki.
- piłkochwyt z siatki
- ławki
- kosze na śmieci
- oświetlenie
Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym oraz
będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych a także osób niepełnosprawnych. Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przyczyni się również do
rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wsi Zajączki Drugie. Stworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez ponad lokalnych o charakterze
sportowym.

400 000,00 zł

400 000,00 zł

400 000,00 zł

360 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest " Rozbudowa sieci wodociagowej od miejscowości Stany w kierunku miejscowości Ługi-Radły" poprzez budowę nowej
sieci wodociągowej w miejscowości Stany o długości 2,237 km wraz z hydrantami p.poż.
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Marklowice

440 000,00

430 000,00

405 663 715,38

550 000,00

859 170,00

638 694 233,28

360 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest Usuwanie barier architektonicznych i zwiększenie dostępności poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w
Marklowicach o szyb windy osobowej i przebudowę klatki schodowej.
Zakres robót obejmuje rozbudowę bryły budynku o nowy zewnętrzny szyb windy osobowej umożliwiający komunikację pomiędzy kolejnymi
kondygnacjami budynku od poziomu parteru po piętro I i II wraz z robotami towarzyszącymi.

260 000,00 zł

191 816 033,00 zł

