
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w  2010 roku.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku realizowane były w ramach dziesięciu programów strategicznych. 
W nawiasach podano plan 2010 dla poszczególnych zadań.

PROGRAM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – 01 
010101 Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE – etap I  (plan w 2010r. –  budżet 
miasta 4.722.194 zł, środki obce 500.000 zł, dotacje 4.000.000 zł, koszty finansowe 141.000 zł).

Wyłoniono wykonawcę robót i przekazano mu terenu budowy.  W ulicy Gdańskiej rozpoczęto roboty 
związane z budową sieci kanalizacyjnej, wodociągu oraz zbiorników. Ułożono kanalizację pomiędzy 
ul. Handlową i ul. 3 – ci Szyb. Trwają dalsze roboty budowlane przy budowie kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej, zbiornika retencyjnego oraz wykonania drogi ulicy Gdańskiej.
Wykonawcą jest konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Usług Różnych "Wadmar" 
S.J.  W. Dzięcioł,  H.  Musiał  i  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "ESPRI"  Sp.  z o.o.  W 2010r. 
roboty  wykonano  na  kwotę  3.779.804,26  zł  (budżet  miasta)  oraz  ze  środków  ZIK  Sp  z  o.o 
sfinansowany został wodociąg na kwotę 446.789 zł. Ponadto wykonano usługi geodezyjne na kwotę 
63.196 zł.

010104 Gospodarcza Brama Śląska PSE – ul.  Letnia (plan w 2010r. budżet miasta 900.000 zł, 
środki obce 200.000 zł).

Opracowano projekt techniczny wodociągu (ZIK) oraz kanalizacji deszczowej (MZGK ) w ul. Letniej. 
Uzyskano  pozwolenie  na  budowę.  Z  budżetu  miasta  sfinansowano  wykonanie  dokumentacji 
kanalizacji deszczowej na kwotę 24.880 zł Zrealizowano wodociąg w ul. Letniej na kwotę 124.794 zł 
(ZIK Sp. z o.o). Wyłoniono wykonawcę drogi, tj.  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Espri” Sp. 
z o.o. 

PROGRAM STARE MIASTO – 03 
030102 Stare Miasto etap II – zad.6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego  (plan w 2010r. – 
budżet miasta 1.270.000 zł, Spółka ZIK 800.000 zł, koszty finansowe 36.000 zł)

Zrealizowano wodociąg, kanalizację i nawierzchnie w ulicach Pieńkowskiego, Związku Orła Białego. 
Zadanie  zostało  zakończone. Koszt  wykonania  kanalizacji  teletechnicznej,  instalacji  oświetleniowej 
ulic, nawierzchni dróg i chodników w 2010r. wyniósł 954.158 zł (budżet miasta). Koszt realizacji robót 
wykonanych  w 2010r. przez ZIK Sp .z o.o., tj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu wyniósł 
639.764 zł. 

030103 Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi 
(plan w 2010r. – Spółka ZIK 14.900 zł, dotacje 223.877 zł)

W 2010r.  zakończono i odebrano roboty budowlane w ulicy Podwalnej,  wymalowano oznakowanie 
poziome na  jezdniach oraz poniesiono  koszty  związane  ze  zmianą  organizacji  ruchu  komunikacji 
miejskiej. W 2010r. poniesiono koszty w wysokości 211.217,28 zł. ZIK Sp. z o.o. sfinansował koszty w 
wysokości 24.976 zł.   Zadanie zostało zakończone. 
Rozliczono  umowę  podpisaną  z  Marszałkiem  Województwa  na  współfinansowanie  inwestycji  ze 
środków RPO WSL.

030210 ul. Katowicka 4 (plan w 2010r. – CTBS 400.000 zł)

Wykonano projekt remontu budynku na kwotę 19.520 zł. Zadanie realizowane ze środków CTBS. 

030212 ul. Bytomska 20 (plan w 2010r. – CTBS 800.000 zł)

Zlecono wykonanie koncepcji przebudowy budynku. Zadanie realizowane ze środków CTBS. 

030302 Mała architektura Starego Miasta (plan w 2010 r. – budżet miasta 400.000 zł)
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Zakończono roboty  budowlane na skwerze  Bytomska/ 1 Maja  oraz przy budowie  fontanny.  Koszt 
wykonanych robót  wyniósł 399.987,80 zł.

030303 Otulina Starego Miasta – zagospodarowanie terenów Zapłocia (plan w 2010 r. – budżet 
miasta 1.035.000 zł, koszty finansowe 30.000 zł.)
Zakończono roboty  przy zagospodarowaniu  terenów Zapłocia:  wykonano nawierzchnię  na ścieżce 
rowerowej, nawierzchnię alejek, murki wzdłuż alejek, parking, oświetlenie, zagospodarowanie zieleni. 
Koszt wykonanych robót  wyniósł 999.567,59 zł.

PROGRAM SATURN – 04 
 040201 Uzbrojenie terenu Kopalni SATURN (wodociąg, kanalizacja, drogi) (plan w 2010 r. budżet 
miasta–  6.466 zł, Spółka ZIK 950.000 zł)

Wykonano   kanalizację  sanitarną  w  ulicy  Karola  Wilhelma  Scheiblera,  do  której  przełączono 
kanalizację sanitarną z ul. Węglowej.  
Zadanie zrealizowane zostało przez ZIK Sp. z o.o. na kwotę 266.400 zł. Z budżetu miasta poniesiono 
koszty związane z wykonaniem dokumentacji drogi w ul. Scheiblera w wysokości 5.856 zł.

PROGRAM INFRASTRUKTURA – 05 
050101 ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa (plan w 2010r. 
– budżet miasta 500.000 zł, Spółka ZIK 364.116 zł, koszty finansowe 35.000 zł)

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kopernika. 
Ukończono  wykonywanie  nawierzchni  drogi  w  ul.  Promyka,  wykonano  prace  porządkowe 
i wykończeniowe. Ułożono część nawierzchni drogi w ul. 27-Stycznia na odcinku od ul. Zamiejskiej do 
ul. Promyka. Ułożono nawierzchnię chodników na ul. Spacerowej na odcinku od ul. Promyka do ul. 
Zamiejskiej. Koszt wykonanych robót  wyniósł 499.999,06 zł (środki z budżetu miasta) oraz 380.281 zł 
ze środków ZIK Sp. z o.o.

050102 ul. Prosta, Piaskowa, Daleka (plan w 2010 r. – Spółka ZIK 1.500.000 zł)

Wykonana została kanalizacja sanitarna i deszczowa – ciągi główne wraz z podłączeniami w pasie 
drogowym w ul. Piaskowej oraz w ul. Dalekiej. Uporządkowano ul. Piaskową i ul. Daleką tj. wykonano 
nakładkę asfaltową na całej szerokości jezdni. Prace prowadzone były przez ZIK Sp. z o.o. i w 2010r. 
ich koszt wyniósł 1.394.927 zł.

050104 ul. Staropogońska (plan w 2010r. – budżet miasta 245.952 zł, środki obce 20.500 zł)

Opracowana  została  dokumentacja  budowy  drogi  w  ul.  Staropogońskiej;  złożony  został  wniosek 
o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  Z budżetu miasta sfinansowano wykonanie 
dokumentacji drogi w wysokości 166.896 zł. ZIK Sp. z o.o wykonał dokumentację kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w ul. Staropogońskiej. Koszt poniesiony przez ZIK Sp. z o.o. w 2010r. wyniósł 20.050 zł. 

050105 Hydrofornie ul. Nowopogońska, Saturnowska (plan w 2010r. – środki obce 380.000 zł)

Wyłoniono wykonawcę  opracowania projektu dwóch hydroforni – Biuro Projektów PROZACH Sp. z 
o.o. 32-800 Oświęcim, ul. Chemików 1. 
Finansowanie: środki własne ZIK Sp. z o.o.

050106 Studnia S-4 (plan w 2010r. – środki obce 253.000 zł)

Zaktualizowany  przez  ZIK  Sp.  z  o.o.   projekt  odwiertu  został  zatwierdzony  przez  Marszałka 
Województwa Śląskiego. Finansowanie zadania: środki własne ZIK Sp. z o.o.

050204 ul. Francuska – kanalizacja i wodociąg (plan w 2010r. – środki obce 530.000 zł)
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Opracowany został projekt na budowę sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków przy ul. 
Francuskiej.  Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Finansowanie w 2010r.: 15.600 zł 
-  środki własne ZIK Sp z o.o.

050301 Józefów – budowa kanalizacji i dróg (plan w 2010r. – budżet miasta 55.000 zł, Spółka ZIK 
13.500 zł)

Opracowano projekt przebudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ZIK Sp. z 
o.o.) Opracowano projekt budowy dróg. Z budżetu miasta poniesiono koszt wykonania dokumentacji w 
wysokości 54.900 zł. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. 

050503 Ulica Żytnia (plan w 2010 r. – Spółka ZIK 50.000 zł)

Opracowana została dokumentacja na budowę kanalizacji rozdzielczej oraz przebudowę wodociągu 
w ul. Żytniej. Finansowanie w 2010r.: 24.000 zł - środki własne ZIK Sp. z o.o..

050507 Ul. Słowiańska (plan w 2010r. – budżet miasta 317.700 zł, koszty finansowe 6.000 zł)

Zakończono  realizację  zadania:  wykonano  nawierzchnię  drogi,  ułożono  chodniki  oraz  wjazdy  do 
posesji. Koszt zadania: 270.065 zł.

050701 Kanalizacja  ul.  Staszica od ulicy Siemianowickiej  do granic miasta  (plan w 2010r.  – 
Spółka ZIK 500.000 zł).

W  2010r.  wykonano  263  m  kanału  tłocznego  wraz  z  włączeniem  do  istniejącej  kanalizacji 
i przekroczeniem przez ul. Staszica. Wykonany został przewiert dla kanału sanitarnego tłocznego pod 
ul. Staszica. Finansowanie w 2010r.: 66.193 zł -  środki własne ZIK Sp. z o.o.

051102 Modernizacja ulic Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego (plan w 2010r. – budżet miasta 
547.500zł., koszty finansowe 35.000 zł).
Zrealizowano nawierzchnię dróg w ulicach Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego. Roboty drogowe 
zostały zakończone. Poniesiono koszt w wysokości 547.423 zł.

051104 Ulica Równoległa (plan w 2010r. – budżet miasta 4.697 zł)

Opracowano  projekt  budowlano-wykonawczy  remontu  drogi  ul.  Równoległej  oraz  uzyskano 
pozwolenie na budowę. Poniesiono koszt w wysokości 4.697 zł.

PROGRAM MIESZKANIE – 06 
060102 Nowe Miasto –  ul. Waryńskiego (plan w 2010r. – 600.000 zł - CTBS)

Ze względu na zły stan pokryć dachowych budynków będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych 
położonych przy ul. Waryńskiego na rok 2010 zaplanowano głównie remonty dachów.
Wspólnota Mieszkaniowa 6-8: wykonano remont pokrycia dachu oraz wymianę obróbek blacharskich 
(koszt 50.252,65 zł).
Wspólnota  Mieszkaniowa  10-12:  wykonano  wymianę  obróbek  blacharskich  (koszt:  11.777,98  zł). 
Finansowanie w 2010r.: 62.031 zł - środki własne CTBS Sp. z o.o.

060103 Nowe Miasto – rejon ul. Szpitalna, Szkolna  (plan w 2010r. – 1.000.000 zł - CTBS)

Wykonano ocieplenie i remont budynku Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Szpitalnej 30 
A, 30 B, 30 C. Finansowanie w 2010r.: 422.845 zł - środki własne CTBS Sp. z o.o.

060104 Nowe Miasto- rejon ul. 17 Lipca (plan w 2010r. – 750.000 zł - CTBS)

Zakończono  prace  związane  z  przyłączeniem  CCW  do  budynku  Wspólnot  Mieszkaniowych 
położonych przy ul. 17 Lipca 1-3-5 i ul. 17 Lipca 13. Finansowanie w 2010r.: 98.390 zł - środki własne 
CTBS Sp. z o.o.
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060107 Stare Piaski – Program Rewitalizacji (plan w 2010r. – 2.000.000 zł – CTBS)

Zakończono  prace  związane  z  remontem  budynku  przy   ulicy  Kościuszki  18.  Budynek  został 
zasiedlony. Finansowanie w 2010r.: 1.521.869 zł - środki własne CTBS Sp. z o.o.

PROGRAM OŚWIATA I KULTURA – 07 
070105 Niskoenergetyczne budynki  użyteczności  publicznej  w Czeladzi  -   Przedszkole nr  5 
(plan w 2010 r. – budżet miasta 600.000 zł, koszty finansowe 11.000 zł)
Inwestycja  została zakończona. Wykonano docieplenie budynku, remont tarasów, podjazdy,  roboty 
malarskie wewnętrznych pomieszczeń przy kuchni oraz klatki schodowej. Koszt zadania w 2010r. : 
501.630 zł.

07020301  Niskoenergetyczne  budynki  użyteczności  publicznej  w  Czeladzi  –  Szkoła 
Podstawowa nr 3 (plan w 2010 r. – budżet miasta  1.342.000 zł, koszty finansowe 31.600 zł)

Zrealizowano termomodernizację  szkoły:  ocieplono  budynek wraz  z  kolorystyką,  ocieplono  dachy, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano remont kominów, wyłożono płytki mrozoodporne 
przed głównym wejściem, wykonano balustrady schodowe. Koszt zadania w 2010r.: 1.187.624 zł.

PROGRAM SPORT I REKREACJA – 08 
080104  Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. 
Sportowej w Czeladzi (plan w 2010 r. – budżet miasta 235.000 zł, dotacje 200.000 zł)
2 czerwca, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na budowę boiska, podpisano 
umowę z firmą MASTERS Sp. z o.o. Szczecin. Trwają prace przy budowie płyty boiska, tj. rozbiórka, 
drenaż  i  odwodnienie.  Termin  wykonania:  do  30.05.2011r.  W  2010r.  wykonano  roboty  na  kwotę 
294.194 zł.  
Zadanie współfinansowane jest ze środków UE. 

080201 Ścieżki rowerowe (plan w 2010 r. – budżet miasta 480.000 zł, dotacje 714.000 zł, koszty 
finansowe 14.400 zł)
Zakończono budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta, miejsc postojowych oraz zamontowano 
tablice informacyjne. W 2010r. wykonano roboty na kwotę 1.192.544,49 zł.

PROGRAM PRZYJAZNE MIASTO – 09 
090201 Rozwój  Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi   (plan  w 2010  r.  –  budżet  miasta 
550.000 zł, dotacje 1.100.000 zł)
Wykonano  dokumentację techniczną dla projektu budowy sieci 28 publicznych punktów dostępu do 
Internetu (PIAP), w tym 15 infokiosków, 11 hot-spotów i 2  telecentrów wraz z realizacją sieci Internet 
w  standardzie   technologicznym  WiMAX. Uzyskano  pozwolenie  na  budowę.  Koszt  poniesiony 
w 2010r. na opracowanie dokumentacji wyniósł 94.793 zł.  
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