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INWESTYCJE ZREALIZOWANE 
NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW 

W LATACH 2005 - 2006
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Zakład Przeróbki Odpadów

 Całkowity koszt zadania: 7 942 772,63 zł
 Zadanie było realizowane w okresie od 09.07.2003 r. do 27.09.2004 r. 
 Uzyskano dotacje w wysokości 104 565,00 zł oraz pożyczkę 

w wysokości 4 782 522,37 zł z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z tego umorzono 1 323 819,11 zł
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Zakład Przeróbki Odpadów

 Zakład Przeróbki Odpadów zlokalizowany przy ul. Dzieńdziela 
obejmuje stację przeładunkową odpadów, kompostownię, stację 
selektywnej zbiórki odpadów, punkt zbiórki odpadów 
niebezpiecznych, Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
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Budowa Oczyszczalni Centrum

 Całkowity koszt zadania wyniósł:  
27 568 930,58 zł

 Uzyskano dotacje w wysokości 
612 440,00 zł oraz pożyczkę 
w wysokości 22 204 800,00 zł 
z tego umorzono 9 699 950,00 zł 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Uzyskano pozwolenia 
na użytkowanie: 25.11.2005 r. 
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Odwodnienie sołectwa Paniowy 
w Mikołowie – etap I

 Całkowity koszt zadania wyniósł: 179 950,00 zł 
 Uzyskano dofinansowanie ze środków „Programu łagodzenia 

w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w 
górnictwie węgla kamiennego” - w ramach instrumentu „Fundusz 
na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój 
przedsiębiorczości (FRRI)” - komponent dotacje inwestycyjne 
w wysokości: 89 975,00 zł 

 Zadanie zakończono: 10.11.2005 r.
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Remont kapitalny i modernizacja kamienicy 
przy ul. Rynek 7 w Mikołowie

 Całkowity koszt zadania: 
1 319 829,42 zł 

 Uzyskano dofinansowanie ze środków 
„Programu łagodzenia w regionie 
śląskim skutków restrukturyzacji 
zatrudnienia w górnictwie węgla 
kamiennego” - w ramach instrumentu 
„Fundusz na Rzecz Rozwoju 
Infrastruktury Lokalnej skierowanej 
na rozwój przedsiębiorczości (FRRI)” - 
komponent dotacje inwestycyjne 
w wysokości:  659 914,07 zł 

 Odbiór końcowy: 15.06.2005 r.
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Budowa pasażu handlowego 
przy ul. Stawowej Mikołowie

 Koszt zadania wraz z dokumentacją projektową wyniósł:
1 587 657,87 zł 

 Uzyskano dofinansowanie ze środków „Programu łagodzenia 
w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia 
w górnictwie węgla kamiennego” - w ramach instrumentu 
„Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej 
skierowanej na rozwój przedsiębiorczości (FRRI)” - komponent 
dotacje inwestycyjne w wysokości: 607 439,00 zł 

 Zadanie zakończono: 04.05.2005 r.
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

W latach 2005 - 2006 przeprowadzono termomodernizację 
budynków Szkoły Podstawowej Nr 3, 4, 5, 7, 9,
Gimnazjum Nr 1, 2 oraz Zespołu Szkół Nr 2 i 3 

 Całościowy koszt zadania wyniósł: 7 427 408,12 zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej uzyskano dotację w wysokości 
810 681,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 5 551 777,00 zł
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

Termomodernizacja SP Nr 3
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

Termomodernizacja SP Nr 4
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

Termomodernizacja SP Nr 5
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

Termomodernizacja SP Nr 7
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

Termomodernizacja SP nr 9
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

W 2006 r. w okresie wakacyjnym wykonano następujące prace 
na obiektach szkolnych:

 Remont w Szkole Podstawowej Nr 5 i 7 oraz Gimnazjum nr 2 
 Modernizację instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 4 

i Gimnazjum Nr 2 oraz Zespole Szkół Nr 2 i 3 
 Drobne roboty brukarskie w Szkole Podstawowej Nr 5 i 8
 Oświetlenie zewnętrzne szkół
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Place zabaw

 W latach 2005 - 2006 powstały place zabaw przy ul. Klonowej, 
Skalnej oraz zmodernizowano wraz z wykonaniem nowego 
elementu zabawowego „wioska pajęczaków” plac zabaw 
w Parku Planty 
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Remonty w budynkach administrowanych przez 
Zakład Gospodarki Lokalowej

W latach 2005 - 2006 wykonano następujące zadania:
 Wymieniono pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi 

i instalacją piorunochronną na budynku os. Mickiewicza 1 i 2
 Przeprowadzono remont kapitalny dachu w budynku mieszkalnym 

na os. Mickiewicza 7
 Wymieniono konstrukcję dachu na os. Mickiewicza 9
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  Remonty w budynkach administrowanych 
przez Zakład Gospodarki Lokalowej

W 2006 r. wykonano następujące zadania:
 Wymieniono pokrycie dachu papowego na budynkach 

przy ul. Górniczej 6 oraz przy ul. Bandurskiego 8 
 Przeprowadzono roboty remontowe ogólnobudowlane 

wraz z robotami instalacyjnymi i elektrycznymi w budynku 
mieszkalnym przy ul. Katowickiej 34 
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Remonty w budynkach administrowanych 
przez Zakład Gospodarki Lokalowej

W 2006 r. przeprowadzono:
 Remont instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacji 

sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Prusa 5 c, d, e, f 
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Remonty w budynkach administrowanych 
przez Zakład Gospodarki Lokalowej

 

W latach 2005 - 2006 wykonano następujące zadania: 
 Roboty zduńskie w budynkach administrowanych przez ZGL
 Wymieniono okna w zasobach mieszkaniowych ZGL-u
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Pozostałe inwestycje

W 2005 r. wykonano i zakończono następujące zadania: 
 Rozbiórkę budynku położonego przy Placu 750-lecia 
 Monitoring miasta – zamontowano 3 kamery w centrum miasta
 Przeprowadzono remont budynku wielofunkcyjnego – Kamionka 
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Oświetlenie miasta

W 2005 r. przeprowadzono zadania w zakresie:
 Budowy sieci oświetlenia ul. Górniczej, ul. Jesionowej, ul. Klonowej, 

ul. Kruczej, ul. Kwiatowej, ul. Lipowej, ul. Malinowej, ul. Rolniczej, 
ul. Stolarskiej, ul. Szkolnej, ul. Wojaczka, os. 30- Lecia, os. Norwida, 
os. Słowackiego, Placu Salwatorianów oraz terenu Parku w Mokrem

 Modernizacji oświetlenia ul. Kolonia Huta, ul. Nowy Świat i ul. Pokój
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Oświetlenie miasta

W 2006 przeprowadzono:
 Modernizację oświetlenia ul. 15 Grudnia, ul. Bandurskiego, 

ul.  Dębowej, ul. Kolonia Wojewódzka, ul. K. Miarki, ul. K. Prusa, 
ul. Przelotowej, ul. Słonecznej, ul. M. C. Skłodowskiej, ul. Wiśniowej 
oraz Placu Autobusowego
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Oświetlenie miasta

W latach 2005 - 2006 sfinansowano: 
 Usługi związane z konserwacją 

i eksploatacją oświetlenia ulicznego
 Zamontowano dodatkowe 

pojedyncze oprawy oświetleniowe 
na istniejących słupach 
elektroenergetycznych jako 
realizacja wniosków złożonych 
przez mieszkańców  
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Pozostałe inwestycje

W 2005 r. wykonano i zakończono 
następujące zadania: 

 Rozbudowę i przebudowę budynku 
Ośrodka Zdrowia w Mikołowie – 
Paniowach przy ul. Przelotowej 70 

 Adaptację pomieszczeń biurowych 
dla potrzeb Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w budynku 
przy ul. Kolejowej

 Zmianę konstrukcji dachu, 
wymianę stolarki okiennej i roboty 
rozbiórkowe w świetlicy 
socjoteraupetycznej
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Pozostałe inwestycje

W okresie od 2005 r. do  2006 r. przeprowadzono: 
 Adaptację części budynku zaplecza rekreacyjnego 

na funkcje sportowe - siłownia - etap II – w budynkach OAZY 
przy ul. Konstytucji 3 Maja
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Drogi publiczne gminne

W 2005 r. wykonano i zakończono następujące zadania: 
 ul. Młyńska - odcinek od stacji paliw do ul. Bandurskiego - 

wykonano nawierzchnię jezdni, miejsca postojowe i chodnik 
 Uzupełniono istniejąca podbudowę i ułożono frez z asfaltobetonu 

na ul. Pułaskiego i ul. Hutniczej
 Ułożono warstwę frezu asfaltobetowego 

na ul. Ks. Szymankiewicza, ul. Kwiatowej, 
ul. Południowej

 Wykonano nakładkę z asfaltobetonu 
na 3-ch skrzyżowaniach ul. Reta z ulicami: 
Brzozową, Jasną i Przyjaźni
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Drogi publiczne gminne

W 2005 r. wykonano i zakończono następujące zadania: 
 Przebudowano drogę z odwodnieniem ul. Konwalii 

i ul. Słowiczej
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Drogi publiczne gminne

W 2006 r. wykonano i zakończono następujące zadania:
 Przebudowę ul. Kawalca
 Rozbudowę ul. Głogowej i Lipowej z odwodnieniem i oświetleniem 

– etap I 
 Budowę ul. Wiśniowej i ul. Braterskiej
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Drogi publiczne gminne

W 2006 r. wykonano i zakończono następujące zadania:
 Budowę chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej 

przy ul. Plebiscytowej 
 Remont ul. Gwarków i Bolesława Śmiałego 
 Remont nawierzchni jezdni i chodników  ul. Kościuszki
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Drogi publiczne gminne

W 2006 r. przeprowadzono okresową kontrolę pięcioletnią 
następujących obiektów mostowych:

 Kładki dla pieszych i mostu drogowego nad potokiem 
Jamna 
w ciągu ul. Katowickiej 

 Mostu nad potokiem Promna w ciągu ul. Zamkowej 
 Wiaduktu nad DK nr 81 w ciągu ul. Waryńskiego i kładki 

dla pieszych nad DK - 81 w ciągu ul. 27 Stycznia 
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Drogi publiczne gminne

W 2006 r. wykonano 
następujące działania:

 Remont chodników 
przy ulicach: K. Miarki, 
K. Prusa, Młyńskiej 
i Katowickiej 

 Wykonano również remonty 
cząstkowe dróg i chodników
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Drogi publiczne gminne

W latach 2005 - 2006 
wykonano zgodnie 
z bieżącymi potrzebami: 
oznakowanie pionowe 
i poziome dróg publicznych 
i wewnętrznych 
oraz remonty cząstkowe 
dróg i chodników
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Drogi publiczne powiatowe

Gmina Mikołów na podstawie zawartego porozumienia 
ze Starostwem Powiatowym współfinansowała w 2005 r.
następujące zadania:

 Przebudowę ul. 15 Grudnia - w tym wykonano chodnik 
przy ul. Wolności na odcinku od kościoła do biblioteki 
oraz wykonano dwa miejsca postojowe pod przystanek 
komunikacji zbiorowej w rejonie osiedla Leśna Bryza

 Przebudowę chodnika przy ul. Żwirki i Wigury 
 Wykonanie odcinka chodnika 

przy ul. Rybnickiej na odcinku 
od ul. Wyzwolenia do ul. Fabrycznej
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Drogi publiczne powiatowe

Gmina Mikołów na podstawie zawartego porozumienia 
ze Starostwem Powiatowym współfinansowała w 2006 r.
 następujące zadania:

 Remont nawierzchni jezdni ul. Żwirki i Wigury
 Remont nawierzchni chodnika przy ul. Rybnickiej
 Remont ul. Bandurskiego 
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Drogi publiczne wojewódzkie

 Gmina Mikołów na podstawie 
porozumienia zawartego 
z Województwem Śląskim 
współfinansowała w 2006 r. 
remont chodnika 
przy ul. Korfantego 
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Utrzymanie przystanków

W 2005 r. przeprowadzono 
następujące zadania:

 Zamontowano nową wiatę 
przystankową przy ul. Podleskiej 
na przystanku „Kopalnia Barbara”

 Wykonano remont wiaty 
przystankowej przy ul. Ks. Górka

 Uzupełniono brakujące elementy 
w wiatach przy ul. Gliwickiej 
i ul. Katowickiej oraz 
przy dworcu autobusowym 

 Wykonano i zamontowano: 
3 słupki i 15 tablic kierunkowych 
z nazwami instytucji oraz 17 słupków 
i 76 tablic kierunkowych 
z nazwami ulic
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Utrzymanie przystanków

W 2006 r. podjęto następujące zadania:
 Zamontowano 3 nowe wiaty przystankowe typu MERKURY 2003 

na przystankach: 
- „Mokre Botaniczna” przy ul. 15 Grudnia 
- „Mokre Kolonia” przy ul. Rybnickiej 
- „Śmiłowice Łączna” przy ul. Gliwickiej 

 Wykonano i zamontowano: 9 słupków i 19 tablic kierunkowych 
z nazwami ulic

 Utrzymanie przystanków.
Wykonano uzupełnienie 
szyb i brakujących 
elementów wiat 
przystankowych 
na terenie gminy
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Przygotowanie terenów 
pod cele inwestycyjne 

W 2006 r. wykonano rozbiórkę 
obiektów: 

 Budynku przy ul. Waryńskiego 5
 Budynku mieszkalnego 

przy ul. Prusa 11
 Budynków gospodarczych 

przy Zespole Szkół nr 2 
i przy Zespole Szkół nr 3
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Inwestycje wodno - kanalizacyjne

W 2005 r. przeprowadzono następujące działania:  
 Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem 

nawierzchni w ul. Malinowej i Strażackiej
 Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zbożowej 

wraz z odtworzeniem nawierzchni 
 Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Starokościelnej. 

Zadanie zostało współfinansowane w 50 % z dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego
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Inwestycje wodno - kanalizacyjne

W 2006 r. przeprowadzono następujące 
działania:  

 Czyszczenie kanalizacji sanitarnej 
w ul. Dąbrowskiego 
wraz z dokonaniem jej przeglądu – 
inspekcji TV

 Budowę kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w ul. Polnej 

 Wykonanie w ulicy Miłej 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej  
oraz wykonano nawierzchnię drogową.
Zadanie było częściowo sfinansowane 
z GFOŚiGW
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Budowa cmentarza komunalnego

W 2006 r. nastąpił odbiór końcowy budowy cmentarza 
komunalnego w dzielnicy Kamionka 

 Zadanie obejmowało m.in. makroniwelację, budowę komory 
ozonatora z wyposażeniem technologicznym systemu 
do dezynfekcji UV, budowę kanalizacji deszczowej do potoku 
Jamna, budowę dróg dla wydzielonego etapu oraz elementy 
małej architektury i oświetlenie terenu cmentarza
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Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16

43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 00
fax: (32) 324 84 00

e-mail: um@mikolow.eu
www.mikolow.eu

mailto:um@mikolow.eu
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