
Część opisowa do sprawozdania z realizacji inwestycji
w 2007 roku

Poz. 1.1 Brama Gospodarcza Śląska: infrastruktura WSE – wodociąg, kanalizacja i  
drogi wewnętrzne wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
W  2007  roku  wykonano  dokumentację  projektowo  –  techniczną  na  zadanie.  Zakres 
finansowy  przewidziany  do  wykonania  dokumentacji  P.T.  zrealizowano  w  87,3%. 
Pozostała  kwota  w  wysokości  38.796  zł  za  dokumentację  będzie  zrealizowana  po 
dostarczeniu  przez  biuro  projektowe  pozwolenia  na  budowę,  które  zgodnie  z  zawartą 
umową ma być dostarczone w terminie do 30.04.2008r. Realizacja robót inwestycyjnych 
planowana jest na lata 2009-2010. 

Poz.  1.2  Przebudowa  infrastruktury  i  otoczenia  terenów  handlowych  centralnej  
części miasta: targowisko Auby oraz Grodziecka.
Opracowana  została  dokumentacja  na  zadanie.  Zakres  opracowania  obejmuje: 
zagospodarowanie  i  uzbrojenie  terenu  w  infrastrukturę  techniczną  oraz  obiekty 
kubaturowe  wraz  z  instalacjami  na  obszarze  między  ul.  Grodziecką,  Będzińską  i  ul. 
Kombatantów. 
Wykonano  roboty  związane  z  przebudową  ul.  Grodzieckiej  przy  targowisku  miejskim. 
Kontynuacja prac planowana jest na lata 2008-2009.

Poz. 1.3 Zakupy nieruchomości na cele projektów i programów
Zakupiono działkę położoną przy ul.  Wojciechowskiego na cele  mieszkaniowe,  działkę 
przy ul. Poniatowskiego oraz działkę przy  ul. Legionów. 
Gmina  nabyła  prawo  użytkowania  wieczystego  gruntu  i  własność  budowli  przy  ul. 
Betonowej – działka nr 40/1 k.m.46.
Gmina nabyła zabudowaną działkę gruntu nr 100 k.m.21 o pow. 635 m2 przy ul. Rynek 22 
oraz zabudowaną działkę gruntu nr 258 k.m.13 o pow.1926 m2 przy ul. Bytomskiej 70.

Poz. 3.1 Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta 
Zrealizowano  I  etap  inwestycji.  Wykonano  modernizację  wodociągów  oraz  sieci 
kanalizacyjnej  w  ulicach:  Bytomska,  Rynek,  Rynkowa,  Kościelna,  Katowicka,  Kacza, 
Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska. 
W latach 2008-2010 planowane jest wykonanie II etapu, tj. modernizacja wodociągów i 
kanalizacji w ulicach: Pieńkowskiego, Związku Orła Białego, 1 Maja, Podwalnej, Szpitalnej, 
Kombatantów. 

Poz. 4.1 Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni SATURN
Dokonano rozebrania konstrukcji stalowej pozostawionej po likwidacji sieci ciepłowniczej 
na terenie byłej kopalni, wykonano ekspertyzę kominów oraz remont częściowy komina. 

Poz. 5.1 Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do  
granic miasta
Zakupiono  3620  mb  rur  z  tworzyw  sztucznych  oraz  dwa  zbiorniki  retencyjne  z  żywic 
poliestrowo-szklanych na potrzeby inwestycji. Inwestycja realizowana będzie w 2008 roku 
przez Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.

Poz.  5.2   Dolna  Węgroda  –  kanalizacja  i  modernizacja  wodociągu  (Katowicka,  
Reymonta, Strzelecka, Ślepa, Lotnicza ….)
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Wykonano  dokumentację  projektowo  –  techniczną  na  w/w  zadanie.   Pozwolenie  na 
budowę ma zostać dostarczone do  15.04.2008 r. 

Poz.  5.3  Górna  Węgroda  w  tym:  Modernizacja  wodociągu  i  kanalizacja  ul.  
Cmentarna
W  2007  roku  zrealizowano  roboty   instalacyjno  –  budowlane  wraz  z  infrastrukturą 
towarzyszącą dla etapu I  i  II,  tj.  ul.  Cmentarna (od Policji  do cmentarza),  Poprzeczna, 
Górna. Do zakończenia w 2008 roku pozostały prace związane z etapem III, tj. wymiana 
wodociągu,  instalacja  kanalizacyjna  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  odcinku  ul. 
Cmentarnej od cmentarza do ul. Nowopogońskiej. 

Poz. 5.4 Górna Węgroda w tym: kanalizacja rozdzielcza w ul. Katowickiej od kładki  
do ul. Nowopogońskiej wraz z uporządkowaniem kanalizacji przy Urzędzie Miejskim
W 2007 roku prace nie zostały rozpoczęte. Realizacja planowana jest na rok 2008.

Poz. 5.5 Piaski Wschodnie – kanalizacja i przebudowa wodociągów ul. Zamiejska,  
Promyka, Kopernika
Wykonano  dokumentację  projektowo-  techniczną  na  kanalizację  rozdzielczą  oraz 
modernizację dróg w ul. Zamiejskiej, Promyka, Kopernika. 
Realizacja  robót  budowlano  –  instalacyjnych  oraz  towarzyszących,  planowana  jest, 
zgodnie z WPI na lata 2009-2010.

Poz. 5.7 Oświetlenie ulic Poniatowskiego i Wojciechowskiego, zasilanie UM,..
W  ramach  zadania  wykonano  zasilanie  UM,  oświetlenie  ul.  Warszawskiej, 
projekty  oświetlenia  ul.  Saturnowskiej,  Poniatowskiego  (od  ul.  Nowopogońskiej  do  ul. 
Kościuszki)            

Poz. 5.8 Oświetlenie parku Kościuszki
Wykonano:  demontaż  istniejących  słupów  oświetleniowych,  montaż  nowych  słupów  z 
oprawami, wymianę szafy pomiarowo-sterowniczej, montaż szaf rozdzielczych do obsługi 
imprez, częściową wymianę kabli.

Poz. 5.9 Wymiana opraw oświetleniowych
Zakupione w drodze przetargu oprawy oświetleniowe wymieniono na terenie miasta na 
energooszczędne.

Poz. 5.10 Infrastruktura ul. Grodzieckiej
W  2007  roku  zaplanowano  wykonanie  dokumentacji  technicznej  dla  w/w  inwestycji. 
Ponieważ Urząd Miasta Wojkowice nie wydał decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze do dnia dzisiejszego nie wyznaczyło 
nowego organu, wyłonione biuro projektowe, realizujące w/w dokumentację P.T. nie było 
w  stanie  jej  wykonać   w  2007r.  Tym  samym  nie  wykorzystano  środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel. 

Poz. 5.11 Zakupy  inwestycyjne - ZIK
Zakupiono korelator cyfrowy dla działu sieci,  falownik oraz system antywłamaniowy na 
bazę ZIK przy ul. Będzińskiej 64. 

Poz. 6.2 Modernizacja budynków ul. Spółdzielcza
W budynkach przy ul.  Spółdzielczej  wykonano naprawę tynków na cokołach,  naprawę 
tynków  na  kominach,  wykonano  zadaszenia  nad  wejściami  do  klatek  schodowych, 
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wykonano uciepłownienie,  podłączono do mieszkań z pionami  c.o.,  pomalowano klatki 
schodowe.  
Poz. 6.3 Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym
Docieplono ściany zewnętrzne, ułożono przewody elektryczne wraz z montażem skrzynek 
i tablic rozdzielczych, wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacją 
c.o.,  instalację wod-kan, ułożono płytki  posadzkowe w korytarzach i łazienkach, panele 
podłogowe w pokojach, wykonano roboty malarskie w pomieszczeniach, montaż osprzętu 
elektrycznego  i  biały  montaż,  zamontowano  platformę  dźwigową  dla  osób 
niepełnosprawnych,  wykonano  roboty   drogowe  dróg  i  chodników,  parkingów,  małą 
architekturę i ogrodzenie. 

Poz. 6.4 Budynek ul. Bytomska 33
Opracowano projekt na modernizację instalacji elektrycznej. Częściowo  wykonano nową 
instalację  elektryczną,  gazową,  dokonano  częściowej  wymiany  pieców  kaflowych. 
Opracowano projekt na zabezpieczenie muru oporowego.  

Poz. 6.5 Zakupy inwestycyjne ZBK
Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, samochód i narzędzia.

Poz. 7.1 Modernizacja P1 (kuchnia)
Wykonano projekt przebudowy kuchni. Zakupiono częściowe wyposażenie kuchni.

Poz. 7.3 Termomodernizacja P7
Wykonano  projekt  na  adaptację  pomieszczeń  piwnicznych  oraz  opracowano  audyt. 
Wykonano poziomy kanalizacji. Zamontowano dźwig towarowy.

Poz. 7.4 Termomodernizacja P11
Wykonano tynki elewacji,  zamurowano otwory okienne, zabetonowano otwór w stropie. 
Doszczelniono taras górny oraz ułożono płytki  na tarasie dolnym,  wymieniono stolarkę 
drzwiową wewnętrzną. 

Poz. 7.6 Modernizacja SP1
Opracowano projekt zagospodarowania części terenu przy  SP1 (boisko wielofunkcyjne). 

Poz. 7.7 Modernizacja SP 3
Opracowano dokumentację na termomodernizację obiektu SP 3. 

Poz. 7.8 Modernizacja SP7
Wykonano nowe ogrodzenie. 

Poz. 7.9 Termomodernizacja G3
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono budynek dydaktyczny, pomalowano 
sale lekcyjne, ocieplono stropodach wraz z pokryciem papą termozgrzewalną, wymieniono 
okna w szatniach sali gimnastycznej, uzupełniono tynki, dokonano odgrzybienia ścian w 
pomieszczeniach piwnicznych szatni oraz je pomalowano. 

Poz. 7.10 Dom Ludowy – ul. 21 Listopada 10 wraz z parkingiem
Opracowano  inwentaryzację  budowlaną  obiektu  oraz  koncepcję  adaptacji  budynku  na 
bibliotekę  wraz  z  czytelnią.  Naprawiono  dach  z  częściową  wymianą  rynien  i  rur 
spustowych.
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Poz. 7.11 – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrala
W  roku  2007  wykonano  I  etap  termomodernizacji  wraz  z  izolacją  pionową  ścian 
fundamentowych i przebudową kanalizacji rozdzielczej wokół budynku. II etap realizowany 
będzie w 2008 roku.

Poz. 8.2 Zakupy inwestycyjne MOSiR
Zakupiono kosiarkę samojezdną, urządzenie do podlewania boiska ROLLCAR, monitoring 
wizyjny, pojazd elektryczny oraz wiaty stadionowe.
Poz. 9.2 MOPS – doposażenie i zakupy inwestycyjne
Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne.

Poz. 9.3 Monitoring miasta
Rozbudowano  system  monitoringu  miejskiego.  Zainstalowano  monitoring  wizyjny 
w Przedszkolu nr 11.

Poz. 9.4 Zakup samochodu
Zakupiono samochód dla potrzeb Urzędu oraz samochód dla potrzeb Komisariatu Policji 
w Czeladzi. 

Poz. 9.5 Zakupy inwestycyjne
Zakupiono sprzęt komputerowy w postaci dwóch serwerów i pięciu laptopów. Dla OSP 
w Czeladzi zakupiono pompę pływającą i aparaty powietrzne z osprzętem.
Zakupiono dwa motorowery dla Komendy Straży Miejskiej.

Poz. 10.1 „Ładne Miasto” program budowy i modernizacji małej architektury, w tym  
place zabaw, wiaty przystankowe
Wykonano boisko w  Parku 21 Listopada.
Zamontowano 7 szt. wiat przystankowych. Wykonano remont nawierzchni w rejonie nowo 
zamontowanych wiat
Opracowano koncepcję zagospodarowania parku Grabek.
Zrealizowano place zabaw w następujących miejscach: ul. Słowiańska, Park Prochownia, 
Park Grabek, Park 21 Listopada, Park Jordan.
Zakupiono i zamontowano ławki oraz kosze na śmieci.
 
Poz.  10.2 Remont i  modernizacja budynków użyteczności  publicznej  – otoczenie  
Pałacu Pod Filarami
Wykonano fontannę przed obiektem, remont zewnętrznych schodów wejściowych, chodnik 
z kostki kamiennej o pow. 380 m2. Zakupiono i zamontowano ławki – 5szt. oraz kosze 
ozdobne – 8 szt.
 
 Poz. 10.3 Remont Pałacu Pod  Filarami
Wykonano  remont  parkietów,  ścian  pomieszczeń  i  korytarzy  oraz  renowację  skrzydeł 
drzwiowych wewnętrznych wraz z ościeżnicami. Naprawiono dach wraz z wymianą rynien 
i rur spustowych, pasów nadrynnowych.
.
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