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INWESTYCJE ZREALIZOWANE 
NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW 

W LATACH 2007-2008
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Kompleksowa rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych - budowa krytej pływalni 

i przebudowa układu komunikacyjnego

 Inwestycja była realizowana od 08.08.2006 r. do 20.12.2007 r.
 Koszt inwestycji wyniósł: 10 755 211,42  zł 
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Kompleksowa rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych - budowa krytej pływalni 

i przebudowa układu komunikacyjnego

 Uzyskano dotację z „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: 3 970 568,88 zł

 Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w wysokości: 500 000,00 zł
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Inwestycje przeprowadzone 
w Zakładzie Usług Komunalnych 

W 2007 r. wykonano i zakończono następujące zadania: 
 Wybudowano dwie wiaty stalowe, przeprowadzono remont i rozbudowę 

budynku socjalno-technicznego oraz przeprowadzono roboty drogowe 
wokół Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 
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 Modernizacja budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

 W 2007 r. wykonano modernizację budynku Ochotniczej Staży 
Pożarnej w Śmiłowicach 
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Budowa kompleksu sportowego przy 
ul. Grażyńskiego w Mikołowie

 Inwestycję zrealizowano w 2008 r. w ramach 
Programu „Moje boisko – Orlik 2012”

 Całkowity koszt inwestycji: 1 566 700,00 zł
 Kwota dofinansowania: 666 000,00 zł
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

Montaż instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach
 Inwestycja została wykonana w następujących 

placówkach: 
- Szkole Podstawowej nr 3 
- Szkole Podstawowej nr 5 
- Gimnazjum nr 1 
- Gimnazjum nr 2 

 Koszt zadania wyniósł: 54 900,00 zł  
 Gmina Mikołów uzyskała dofinansowanie 

w ramach rządowego programu 
„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 
w wysokości  43 919,00 zł

 Odbiór końcowy zadania nastąpił w grudniu 2008 r.
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Inwestycje przeprowadzone 
w szkołach

 W latach 2007 - 2008 przeprowadzono remonty 
w następujących szkołach:
- Szkole Podstawowej Nr 3, 4, 5, 7, 8 i 9 
- Gimnazjum Nr 1 i 2
- Zespole Szkół Nr 2 i 3 
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Place zabaw

 W latach 2007 - 2008 powstały place zabaw na os. Mickiewicza, 
os. Norwida, os. Stolarskiej, os. Grunwaldzkim 
oraz  przy ul. Szkolnej 
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Remonty w budynkach administrowanych 
przez Zakład Gospodarki Lokalowej

 W latach 2007- 2008 przeprowadzono remont kapitalny dachu, 
wymieniono konstrukcję oraz wykonano instalację odgromową 
w budynkach mieszkalnych na oś. Mickiewicza 10, 12, 14, 16, 19, 20
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Remonty w budynkach administrowanych 
przez Zakład Gospodarki Lokalowej

W 2007 r. wykonano: 
 Remont instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej 

oraz kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Prusa 5 a, b
 Wymieniono piony w kanalizacji deszczowej oraz przyłącza 

kanalizacji sanitarnej w budynkach z likwidacją osadnika 
w budynkach Prusa 5 a, b, c, d, e, f 
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Remonty w budynkach administrowanych 
przez Zakład Gospodarki Lokalowej

W latach 2007-2008 wykonano:
 Wymianę obróbek blacharskich 

gzymsów, rynien i rur spustowych 
wraz z remontem balkonów 
i kominów oraz przebudową 
instalacji odgromowej 
w budynkach mieszkalnych 
na os. Grunwaldzkim 6, 8, 9, 10 

 Wymianę obróbek blacharskich 
gzymsów, rynien i rur spustowych 
wraz z remontem balkonów 
na os. Grunwaldzkim 12, 13, 14 
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Remonty w budynkach administrowanych 
przez Zakład Gospodarki Lokalowej

W 2007 przeprowadzono:
 Remonty budowlane w zakresie termomodernizacji elewacji 

wraz z wymianą stolarki, bram przejazdowych oraz częściową wymianą 
stropu i usprawnieniem wentylacji pomieszczeń budynku mieszkalno-
usługowego przy ul. Jana Pawła II 16

 Roboty budowlane w zakresie wymiany odeskowania i pokrycia 
papowego oraz wykonania instalacji odgromowej w budynku 
mieszkalnym przy ul. K. Miarki 9

 Przeprowadzono remont kapitalny dachu, wymieniono konstrukcję 
oraz wykonano instalację odgromową w budynku mieszkalnym 
przy ul. Wyzwolenia 5
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Remonty w budynkach administrowanych 
przez Zakład Gospodarki Lokalowej

W 2007 przeprowadzono:
 Adaptację pomieszczeń 

dla potrzeb Centrum Usług 
Komunalnych przy ul. Kolejowej 2

 Wykonano roboty zduńskie 
w budynkach administrowanych 
przez ZGL

 Wymieniono okna w zasobach 
mieszkaniowych ZGL-u 
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Oświetlenie miasta

W 2007 r. wykonano następujące zadania:
 Wymieniono lampy na Rynku i ulicach przyległych 

oraz  zakupiono rozdzielnice budowlaną nN dla potrzeb 
zasilania urządzeń w czasie trwania imprez sportowych 
i kulturalnych organizowanych w sołectwie Paniowy 
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Oświetlenie miasta

W 2007 r. wykonano następujące zadania: 
 Przeprowadzono przebudowę instalacji elektrycznej w budynku 

Ludowego Klubu Sportowego „45” w Mikołowie - Bujakowie 
 Wymieniono kable, słupy i oprawę wraz z osprzętem na ul. Prusa 

(do ul. Rybnickiej), ul. Św. Wojciecha (od ul. Prusa do ul. Musioła), 
ul. Krakowska (od ul. Pszczyńskiej do DK-44) 

 Wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego i dobudowano nowe na 
istniejącej sieci Nn ul. Kawalca 

 Wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego i dobudowano nowe 
na istniejącej sieci Nn ul. Kawalca i ul. Podgórna 

 ul. Fabryczna - wymiana kabla, słupów i opraw wraz z osprzętem 
 ul. Cmentarna i ul. Orzechowa - zmodernizowano oświetlenie
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Oświetlenie miasta

 W 2008 r. wykonano 
odcinki sieci oświetlenia 
ul. Dąbrowy, ul. Gliwickiej, 
ul. Górnej, ul. Plebiscytowej 
ul. Sienkiewicza, 
ul. Taborowej Kępy, 
ul. Wiązowej, ul. Zbożowej, 
ul. Zrębowej,
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Oświetlenie miasta

W latach 2007 - 2008 wykonano:
 Konserwację oświetlenia ulicznego i świątecznego
 Doświetlenie ulic – zrealizowano wnioski mieszkańców, 

uzupełniając istniejące oświetlenie uliczne o dodatkowe, 
pojedyncze punkty oświetleniowe 

 Wykonano bieżące remonty 
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Drogi publiczne gminne

W 2007 r. dokonano odbioru następujących inwestycji drogowych:
 ul. Wschodnia - wykonano dojazd 
 ul. Stara Droga - wykonano nakładkę z asfaltobetonu
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Drogi publiczne gminne

W 2007 r. dokonano odbioru następujących inwestycji:
 Wymieniono uszkodzone słupy oświetleniowe przy ulicach: 

K. Miarki, Św. Wojciecha, Jana Pawła II i Pokoju
 Wymieniono złącza ZK przy ul. Żwirki i Wigury oraz wymieniono 

uszkodzone szafy sterowania oświetleniem ulicznym 
przy ul. Wspólnej i Zamkowej

 Wykonano remonty cząstkowe dróg i chodników 
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Drogi publiczne gminne

W  2007 r. wykonano remonty następujących dróg:
 ul. Kopernika, ul. Kościuszki, ul. Jodłowa oraz Plac Autobusowy 

z ul. Kolejową - remont nawierzchni 
 ul. K. Prusa - nawierzchnia drogi z zatoką autobusową 
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Drogi publiczne gminne

W  2007 r. wykonano remonty następujących dróg:
 ul. Katowicka - most i kładka dla pieszych nad potokiem Jamna
 ul. Zamkowa - modernizacja mostku
 ul. Głogowa i ul. Lipowa - przebudowa nawierzchni 

z odwodnieniem i oświetleniem – etap II
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Drogi publiczne powiatowe

 W 2008 r. Gmina Mikołów 
współfinansowano 
modernizację ulic Fabrycznej 
i Krakowskiej z Powiatowym 
Zarządem Dróg
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Drogi publiczne gminne

W  2008 r. wykonano remonty następujących dróg:
 ul. Braterska i ul. Kawalca - przebudowano istniejącą nawierzchnię 
 ul. Bema i ul. Młyńska na odcinku od ul. Bandurskiego 

do ul. Kownackiej - wykonano modernizację 
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Drogi publiczne gminne

W latach 2007 - 2008 
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

W 2007 r. Gmina Mikołów udzieliła pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej 
z Powiatem Mikołowskim na następujące zadnia:

 Przebudowę skrzyżowania DW 928 z ul. Pszczyńską i Działkowców 
 Przebudowę ul. Podleskiej
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Utrzymanie przystanków

W 2007 r. zamontowano 6 nowych wiat przystankowych typu 
MERKURY 2003 na przystankach:

 „Mokre Łączna ” przy ul. Łącznej
 „Mikołów Kolonia” przy ul. Pszczyńskiej 
 „ Nowa Wygoda” przy ul. Gliwickiej
 „Mikołów Młyn” przy ul. Katowickiej
 „Reta Manhatan” przy ul. Skalnej
 „Paniowy I” przy ul. Przelotowej
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Utrzymanie przystanków

W 2008 r. wykonano następujące zadania:
 Uzupełniono szyby oraz brakujące elementy wiat 

przystankowych na terenie gminy
 Wyremontowano i pomalowano wiaty: 

- przy ul. Korfantego
- przy ul. Ks. Górka
- przy ul. Podleskiej 
- przy szkole w Śmiłowicach 

 Wykonano i zamontowano 
słupki i tablice z nazwami ulic
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Ciepłownictwo

W latach 2007- 2008 przeprowadzono:
 Remont modernizacji kotła WR-10 nr 2 w technologii ścian 

szczelnych w Kotłowni Grażyński
 Budowę sieci ciepłowniczej wysokiego parametru 

od ul. Bandurskiego do basenu, Gimnazjum nr 1 i ul. Stara Droga
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Ciepłownictwo

W 2008 r. wykonywano następujące zadania:
 Budowę sieci ciepłowniczej wysokiego parametru 

od ul. Bandurskiego oraz odgałęzienie "G" ul. Młyńska 
 Modernizację układu hydraulicznego Kotłowni Grażyński
 Budowę przyłącza c.o. do SWC przy Szkole Podstawowej nr 3
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Ciepłownictwo

W 2008 r. wykonywano następujące 
zadania:

 Naprawiono studnie kanalizacyjne 
na kolektorze - ul. Młyńska 

 Wykonano renowację bezwykopową kanału 
ogólnospławnego - ul. Młyńska

 Wykonano naprawę bezwykopową odcinka 
kanalizacji ogólnospławnej 
- ul. Pszczyńska 

 Wykonano również inne roboty 
na kanalizacji systemem zleconym  
(m.in. monitoring sieci, czyszczenie sieci)
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Inwestycje wodno - kanalizacyjne

W 2007 r. zrealizowano następujące zadania:
 Wykonano 2 km sieci wodociągowej w Sołectwie Bujaków  
 Wybudowano kanalizację sanitarną, remont kanalizacji deszczowej 

i przebudowano sieć wodociągową w ulicy Szkolnej 
wraz z odtworzeniem nawierzchni i utwardzeniem placu 
przy Zespole Szkół nr 3

 Wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Wodnej i Wronia 
z włączeniem do kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury. Wykonano 
również roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji i 
odtworzeniem nawierzchni

 Wykonano kanalizację w ulicy Krótkiej w ramach budowy systemu 
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Centrum
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Inwestycje wodno - kanalizacyjne

W 2008 r. zrealizowano następujące zadania:
 Wykonano sieć wodociągową ul. Młyńska - od ul. Bandurskiego 

do ul. Kownackiej wraz z ul. Bema 
 Wykonano kanalizację ogólnospławną - ul. Bema  
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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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