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  Podstrefy przebudowy centrumPodstrefy przebudowy centrum
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Obszary przebudowy centrumObszary przebudowy centrum
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  „„Rondo – Rynek”   Obszar operacyjnyRondo – Rynek”   Obszar operacyjny



  „„Rondo – Rynek”   Obszar operacyjnyRondo – Rynek”   Obszar operacyjny



  

Wybrano Inżyniera Kontraktu na R-R :
 

Grontmij Polska
ul.Ziębicka 35
60-164 Poznań

tel (61) 864 93 27
Prezes Zarządu : Maciej Chrzanowski

 biuro w Katowicach ul.Kościuszki 175
Dyrektor Biura : p.Terlecki 

tel (32) 607 32 80



  Wykonawca PBP Śląsk  

Termin realizacji robót budowlanych - 30.11.10.  



  Budynek przy ul. Młyńskiej 1
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Obszary przebudowy centrumObszary przebudowy centrum



  ul. Mariacka - widok obecny



  

Opracowywany jest projekt budowlany 
i wykonawczy dla ul. Tylnej Mariackiej

Termin oddania opracowania 25.08.2009

Wynagrodzenie: 216.184 zł



  Projekt przebudowy ul. DworcowejProjekt przebudowy ul. Dworcowej



  

Studium Wykonalności dla podziemnego Studium Wykonalności dla podziemnego 
parkingu w ciągu ul. Dworcowej wraz parkingu w ciągu ul. Dworcowej wraz 

z galerią handlową wykonało: z galerią handlową wykonało: 

Konsorcjum: 

Lider Agata Kalandy INW-Eko Consult, 

partner: Agata Gardn Kubacka RGK

 Management
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Obszary przebudowy centrumObszary przebudowy centrum



  

Inwestor z którym prowadzone są 
negocjacje:

  

NEINVER

  Obszar III - Przebudowa Dworca Głównego PKP wraz z jego otoczeniem  
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Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w KatowicachŚląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Projekt przewiduje utworzenie Biblioteki Naukowej wraz z 
informatycznym centrum przetwarzania i udostępniania zasobów. 

WARTOŚĆ PROJEKTU  ok. 60 mln zł 



  

- Uniwersytet Śląski 
- Akademia Ekonomiczna  

7,36 mln zł. 
budowa Centrum   Informacji 

Naukowej 
    i Biblioteki Akademickiej  



  
Bulwary Rawy w rejonie kwartału akademickiegoBulwary Rawy w rejonie kwartału akademickiego



  

Bulwary RawyBulwary Rawy
Wykonane prace:

• droga dojazdowa do Elżbietanek
• plac manewrowy z możliwością postoju przy ul. 

Szkolnej
• parking przy ul. Chełkowskiego
• odcinek od ul. Bogucickiej do ul. Czecha wraz z 

parkingiem
• Odcinek od ul. Bogucickiej do SP przy os. 

Gwiazdy
Do wykonania:

• etap III (budowa dróg, ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie 
wzdłuż rzeki Rawy) 

   - Wykonawca DROGOPOL – ZW sp. z o.o.
   - wartość robót na rok 2009       7,7 mln zł.
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Do tej pory wyburzono ju  7 budynków przy ż
ul. Górniczej (6a, 7a, 10a, 11a, 13a, 14a) 
oraz jeden budynek przy ulicy Paw a 3ł

Do wyburzenie a przeznaczono kolejne 
12 budynków w tym obszarze.

Szacowany koszt wyburze  1.200.500 zń ł.

Jak dot d wyprowadzono ą 100 rodzin

Na wyprowadzenie oczekuj  4 rodzinyą



  Budynki przy ul. GórniczejBudynki przy ul. Górniczej



  Budynki przy ul. WodnejBudynki przy ul. Wodnej



  

INWESTYCJE DROGOWE 
W LATACH
 2004 - 2008

KATOWICE CENTRUM



  

Inwestycje Inwestycje 
drogowedrogowe



  

 Plan remontów na rok 2009 
 Królowej Jadwigi     1,0 mln zł.
 Rybnicka                  1,05 mln zł.
 Barbary                    4,5 mln zł.
 Sobieskiego               400 tys. zł.
 Ligonia                        700 tys. zł.
 Plebiscytowa           1,8 mln. zł.
 Jagiellońska            3,0 mln zł.
 Wita Stwosza           1,0 mln zł.
 Powstańców            2,5 mln zł.
 Kochanowskiego    1,5 mln zł.
 Przebudowa strefy śródmiejskiej      
                                            19,43 mln zł.
               ŁĄCZNIE  44,58 MLN ZŁ.
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Tereny po Kopalni KatowiceTereny po Kopalni Katowice



  



  

Projektant układu komunikacyjnego:
 Firma „Mosty”

koncepcja zawiera dwa etapy: 

1.Dojazd do Muzeum do 30.03.2009

2.Pozostała część układu    
   komunikacyjnego –
   listopad 2009

3.Podpisanie umowy nastąpiło 
w październiku 2008 roku

Koszt 2.440.000 zł



  Koszt Koszt 
zaplanowanychzaplanowanych  zadań w zadań w 20092009r. - r. - 59 mln zł59 mln zł



  

Koszty zaplanowanych zadań Koszty zaplanowanych zadań 
remontowychremontowych

Rok 2009 – 59,32 mln zł
w tym środki EBI: 13,16 mln

Rok 2010  - 19,5 mln zł.
 
 

 



  

ZADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA

 Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów 
       wzmocnienia konstrukcji stalowej lodowiska, sali
       gimnastycznej i hali głównej  wraz z likwidacją w niej
       ciężkich elementów obciążających konstrukcję 
       trwają prace wykonawcze, 
       termin zakończenia zadania – 31.01.2009 r.,
       Koszt zadania – 1.003.958,50 zł brutto.

 Zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji
       instalacji oświetlenia oraz systemu BMS 
       (building menagment systems) dla Hali Głównej 
       trwają prace projektowe, 
       zakończenie robót budowlanych – 24.06.2009r.
       Koszt zadania – 12.187.800,00 zł brutto.

 Zaprojektowanie oraz wykonanie sieci CCTV (Closed
       Circuit Television) wraz z sygnalizacją pożaru oraz
       dźwiękowym systemem ostrzegawczym (DSO) 
       trwają prace nad projektem umowy, 
       termin ogłoszenia przetargu 16.01.2009 r.
       Wycena inwestorska – 10.008.588,71 zł brutto.



  

ZADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
     przewidywany termin ogłoszenia przetargu – 
     koniec stycznia. 
     Realizacja zadania wg SIWZ, 5 miesięcy.

 Wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego 
     konstrukcji stalowej,
     trwają prace nad Specyfikacją Istotnych Warunków 
     Zamówienia.

 Symulacja oddymiania, wymagana do przetargu 
     na wymianę stolarki okiennej zadanie zostanie
     zakończone pod koniec stycznia.

 Symulacja ewakuacji, wymagana do uzyskania 
     zgody Komendanta Straży Pożarnej na 
     przeprowadzenie imprezy na 11020 osób
     Zadanie zostanie zakończone pod koniec stycznia.
     Koszt zadania – 51.606,00 zł brutto.



  

ZADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA

 Wykonanie kompleksowej dokumentacji 
   projektowej modernizacji Spodka wraz z
   uzyskaniem pozwolenia na budowę       
   Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac 
   projektowych w trzecim kwartale 2009 r.

 Wykonanie robót budowlanych    
   przewidywany termin rozpoczęcia
   prac budowlanych - drugi kwartał 2010 
   zakończenie trzeci kwartał 2011 r.   
   remont dachów, wymiana elewacji i elementów 

zewnętrznych, modernizacja instalacji 
wewnętrznych c.o., wodno –kanalizacyjnych i 
elektrycznej (NN),roboty wykończeniowe.



  

Międzynarodowe Centrum Kongresowe zostało wpisane 
na listę projektów kluczowych Województwa Śląskiego.
 
zostało opracowane studium wykonalności tego projektu,. 
Wykonawcą było konsorcjum firm fińskich: Finnmap 
Consulting Oy, Factor Nova Oy, Heseco Oy, Arena 
Architects Oy

Szacowany koszt budowy ok. 46 mln euro (projekt ma 
promesę wsparcia z funduszy unijnych w kwocie 36 mln 
euro)

Międzynarodowe Centrum Kongresowe



  

Podpisanie pre-umowy dotyczącej 
przygotowania indywidualnego 

projektu kluczowego 
„Międzynarodowe Centrum 

Kongresowe w Katowicach” w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Śląskiego

  
    lipiec 2008



  

Wyniki konkursu:

JEMS ARCHITEKCI sp. z o.o. Warszawa
firmie tej zlecono projektowanie

Termin wykonania projektu i uzyskania 
pozwolenia budowlanego 
   22 grudnia 2009 roku

Koszt prac projektowych 10 mln zł.



  



  



  

NOSPRNOSPR
   W zamierzeniach miasta jest budowa 

Sali Koncertowej i siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia. 

   Sala GCK nie spełnia podstawowych 
wymagań akustycznych. Realizacja 
obiektu będzie możliwa po akceptacji 
projektu przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 



  NOSPR nowa sala koncertowa i siedziba

Konkurs na projekt Siedziby NOSPR wygrała 
pracownia architektoniczna KONIOR STUDIO



  NOSPR, nowa sala koncertowa i siedziba

Wartość prac projektowych:           8,6 mln zł
Termin wykonania prac projektowych:     19 maja 2010



  
Budynek DOKP



  

Inwestor strategiczny dla PKP
HINES Polska

Projektuje 
arch. Helmut JAHN

Budynek DOKP



  

 Miasto Katowice dotychczas mocno angażowało się w 
budowę nowego muzeum śląskiego, przeznaczyło teren pod 
jego budowę, dokonało dopłat na rzecz Katowickiego 
Holdingu Węglowego celem zlokalizowania muzeum na 
terenie po KWK Katowice. 

 Muzeum Śląskie zostało wpisane na listę inwestycji 
priorytetowych dla naszego województwa i jest szansa 
jego wybudowania do roku 2012. 

 Miasto wykona niezbędną infrastrukturę techniczną, 
drogi,kanalizację.

 Obecnie trwa projektowanie muzeum  przez austriacką 
pracownię architektoniczną Riegler Riewe Architekten zt 
ges.m.b.h

MuzeumMuzeum Śląskie Śląskie

Nowe Muzeum Śląskie



  
Nowe Muzeum Śląskie

© Riegler Riewe Architekten ZT Ges.m.b.H



  Lokalizacja nowej siedziby Muzeum Śląskiego Lokalizacja nowej siedziby Muzeum Śląskiego 
i Międzynarodowego Centrum Kongresowegoi Międzynarodowego Centrum Kongresowego



  

Pałac MłodzieżyPałac Młodzieży



  
Pałac Młodzieży – sala teatralna



  

Pałac  Młodzieży

  Została wykonana inwentaryzacja, 
oraz ekspertyza stanu technicznego 
budynków oraz audyt energetyczny.

 Trwa procedura trzeciego przetargu 
na wybór biura projektowego



  

 Dotychczas wykonywano kolektory ściekowe w poszczególnych 
dzielnicach miasta, jednak zakres tych działań nie był zbyt szeroki 
z uwagi na środki finansowe, którymi dysponowaliśmy. 

 Od roku 2005 jest przygotowywany projekt uporządkowania 
kanalizacji w całym mieście, został opracowany masterplan 
(zrealizowany przez konsorcjum firm: ILF Consulting, ILF 
Beratende, WBP Zabrze – wartość opracowania  2.189.900 zł)  
obecnie przygotowujemy dokumentację projektową. 

 Wartość zadania szacowana jest na ponad miliard złotych. Jego 
sfinansowanie wyłącznie ze środków miasta nie byłoby możliwe. 
Jeżeli nasze działania będą przebiegały zgodnie z planem 
rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić w roku 2010.   

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej miasta



  

Łączny koszt 
I etapu ok. 636 mln zł.    

126 mln zł.46 kmRadocha

72 mln zł.79 kmDąbrówka

168 mln zł.137 kmPodlesie

121 mln zł.95 kmPanewniki

149 mln zł.57 kmGigablok

Koszt całkowityDługość sieci 
kanalizacyjnej

zlewnia



  

MASTER PLANMASTER PLAN

   zlewnia PANEWNIKI    
   przetarg odbył się 18.07.2007r. 
   Wykonawca :
   Biuro Projektów Budownictwa 

Komunalnego sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2; 
   Przedmiot zamówienia zostanie wykonany
   za kwotę brutto  :   3.729.349,68 PLN. 
   Termin realizacji :  czerwiec 2009r.



  

- Jednym z najważniejszych zadań kadencji 2006 – 
2010 będzie przebudowa  ulicy 73 Pułku 
Piechoty wraz z budową bezkolizyjnych 
skrzyżowań w rejonie ulicy Kościuszki – Jankego 
– Kolejowej oraz Pszczyńskiej – 73 Pułku 
Piechoty. Rozpoczęcie tej inwestycji będzie 
możliwe dopiero po zakończeniu prac 
związanych z przebudową skrzyżowania 
autostrady A4 z ulicą Murckowską oraz 
przebudową dróg zbiorczych autostrady A4 od 
wymienionego węzła do ulicy Francuskiej.

- Realizacja uwarunkowana jest uzyskaniem 
dofinansowania z UE

Rozbudowa układów komunikacyjnychRozbudowa układów komunikacyjnych



  
Przebudowa ul. 73 Pułku PiechotyPrzebudowa ul. 73 Pułku Piechoty



  

Biuro „System” Katowice 
opracowuje dokumentację 
projektową wraz z pozwoleniem 
na budowę

  termin opracowania   
    dokumentacji styczeń 2010 
    (15 miesięcy) 
  Wartość dokumentacji:
    6.466.000 zł.



  

    Spółka Tramwaje Śląskie stała się   
    własnością miast aglomeracji Śląskiej 
    dopiero w roku 2007.

    Podjęte zostały prace związane z    
    przygotowaniem kompleksowej 
    modernizacji linii tramwajowych.

Transport publiczny



  Kompleksowa modernizacja linii Kompleksowa modernizacja linii 
tramwajowych na terenie miasta.tramwajowych na terenie miasta.



  Kompleksowa modernizacja linii Kompleksowa modernizacja linii 
tramwajowych na terenie miasta.tramwajowych na terenie miasta.



  



  

Modernizacja infrastruktury
 tramwajowej wraz z

 infrastrukturą  towarzyszącą 
(WPI 2008r.)

       Koszt zadania      236,54 mln zł.
     Udział własny      118,27 mln zł.
     Rok 2009                38,28 mln zł.
     Rok 2010                45,46 mln zł.
     Rok 2011                34,53 mln zł.



  

 Plac Wolności do Katowickiego Rynku – (16)
   termin: 30.11.2009r.       Kwota: 1.376.160,-

 ul. Kościuszki od Al.  Górnośląskiej do ul.
   Dworcowej – (3)
   termin: 30.11.2009r.       Kwota: 1.510.360,-

 Od Wesołego Miasteczka  do pętli Zachodniej
   przy Stadionie Śląskim – (1)
   termin: 30.09.2009r.       Kwota: 534.360,00

 ul. Gliwicka od przystanku „Lisa” do granic
    miasta Katowice z Chorzowem – (11*)
    termin: 31.07.2009r.      Kwota: 512.400,00



  

 Modernizacja końcowego odcinka linii 
   nr 6 i 16  w Katowicach Brynowie – (4)
   termin: 30.09.2009r.      Kwota: 516.060,-

 Modernizacja połączenia tramwajowego
   Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem – (20)
   termin: 30.11.2009r.      Kwota: 1.473.760,-

 Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli 
   Słonecznej do Ronda w Katowicach – (37)
   termin: 30.09.2009r.      Kwota: 456.280,00

 Modernizacja torowiska tramwajowego
   wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców
   Westerplatte – (38)
   termin: 30.11.2009r.      Kwota: 2.049.600,-



  

 Linia tramwajowa w ul. Warszawskiej –
   w ramach kontraktu dla Województwa
   Śląskiego – zadanie 10

 Linia tramwajowa w ul. Gliwickiej –
   wykonano w ramach kontraktu dla
   Województwa Śląskiego
   – zadanie 11

 Linia tramwajowa Rondo – Rynek 
   – w ramach przebudowy strefy Rondo –
   Rynek – zadanie 2 



  Wizualizacja nowego osiedla TBS – ZawodzieWizualizacja nowego osiedla TBS – Zawodzie



  Nowe osiedle TBS – Zawodzie  Nowe osiedle TBS – Zawodzie  
w trakcie prac budowlanychw trakcie prac budowlanych



  
Wizualizacja nowego osiedla TBS - SławkaWizualizacja nowego osiedla TBS - Sławka



  Nowe budynki TBS – ul. SławkaNowe budynki TBS – ul. Sławka,,
kolejne w trakcie prackolejne w trakcie prac



  

Budownictwo komunalne:

 Plan na rok 2009 rok – 9mln zł
 Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz
   uzbrojenia terenu przy ul. Techników.
 Opracowanie dokumentacji projektowej dla
   zabudowy mieszkaniowej oraz uzbrojenia
   terenu dla następnych lokalizacji 
   - ul. Bytkowskiej 62 – 66 
   - rejon ul. Le Ronda Biniszkiewicza.
   Pozyskanie nowych lokali do zasobów
   miasta. 



  

Teren pod Miejski Zespół Kąpieliskowy. Trwa procedura 
przygotowawcza celem jest  wyłonienie potencjalnych 

partnerów.



  

Miejski Zespół KąpieliskowyMiejski Zespół Kąpieliskowy
 Powierzchnia 9,6 ha

 Opracowany został plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu 

 Opracowana  została dokumentacja  geologicza 
– inżynierska terenu 

 Zlecono opracowanie analizy zmierzającej do 
wskazania lub odrzucenia formuły ppp:                 
                                                                     

    „Analiza przedsięwzięcia w ramach partnerstwa 
publiczno – prywatnego dla zaprojektowania, 
budowy i eksploatacji obiektu Miejskiego Zespołu 
Rekreacyjno – Sportowego i Kąpieliskowego”        
                                                                  

  
 Wykonawca INVESTMENT SUPPORT – Agata 

Kozłowska 



  Modernizacja stadionu GKS przy BukowejModernizacja stadionu GKS przy Bukowej



  

Oświetlenie płyty boiska głównego
   Zamawiający: MOSiR
    Prace zostały wykonane przez firmę:
    Stanisław JAROSZEK
    Przedsiębiorstwo „ELEKTROPAKS”
    Kol. Łuszczów 95 21-010 ŁĘCZNA
Termin realizacji:       7.08.2008 – 19.12.2008 r.
Koszt zadania:     3.455.000,00 zł brutto
    W ramach modernizacji stadionu zostało   
    wykonane oświetlenie płyty głównej boiska
    piłkarskiego (4 maszty o wysokości 40,0 m i
    łącznej mocy ∼ 470 KW). 
Oświetlenie to jest przystosowane do transmisji HD TV.



  

Stan zaawansowania budowy
  płyty głównej i boisk treningowych
    Zamawiający: MOSiR
 
     Prace są wykonywane przez firmę:
     ZIELONA ARCHITEKTURA
     ul. Szymczaka 1/29  WARSZAWA

Termin wykonania robót:   30.09.2009 r.
Koszt zadania:        6.278.306,66 zł brutto
      Do dnia dzisiejszego wydatkowano kwotę:
      4.798.306,66 zł
      Do zakończenia zadania pozostała kwota:
      1.480.000,00 zł



  

Panewnki



  

Wykonanie projektu kompleksowej 
modernizacji stadionu 

   Zamawiający: Wydział Inwestycji UM
   Zawarta w dniu 18.12.2008 r. z: MODERN
   CONSTRUCTION SYSTEMS Sp. z o.o. 
   ul. Wałbrzyska 1 Poznań
Termin wykonania projektu – 31.10.2009 r.
Wynagrodzenie ryczałtowe – 3.416.000,00  zł
    W terminie do 18.02.2009 r. Biuro
    Projektów wykona dwa warianty koncepcji
    ww.  modernizacji.



  



  



  



  



  

DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ

Piotr Uszok 
Prezydent Miasta

 Katowice



  

Panewnki
modernizacja kanalizacji
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