
1.
Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe dla Os. Bażantów II etap 

07 i 09/11 14 047 971 - -

Zakończono realizację sieci kanalizacji 
deszczowej Ø 1000-250 L=955,15 mb, 
kan.sanitarnej Ø 315 L=318 mb, sieci 
wodociągowej Ø 250-90 L=703,57 mb oraz 
drogi wraz z oświetleniem – ul.Zabłockiego (na 
odcinku od posesji nr 15 w ul.Zabłockiego do 
istniejącego ronda oraz od istniejącego ronda 
do skrzyżowania z  ul.Bażantów), ul.Bażantów 
( na odcinku od skrzyżowania z ul.Zabłockiego 
do ronda w ul.Krajowej).

Zadanie zakończone WIN

2.
Przygotowanie terenu pod budownictwo 
mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. 
Kopaniny Lewe

06/13 11 684 767 - -

Zakończono realizację zadania, ktrego zakres 
obejmował (m.in. kanalizację deszczową Ø 
500-200 L=1536,49 mb, kan.sanitarną Ø 315-
200 L=208,55 mb,  sieć wodociągową Ø 160-
40 L=820,15 mb, drogę)

Zadanie zakończone WIN

3.

Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV 
ul.1. Maja, Boh.Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 
3, 4  (TBS)

06/13 5 625 574 - -

Zadanie zakończone i odebrane w zakresie 
uzbrojenia terenu osiedla (kanalizacja 
sanitarnaØ 315 L=370,24 mb, kan. deszczowa 
Ø 315-200 L=386,60 mb, oświetlenie i droga) 
wraz z robotami dodatkowymi ( przebudowa 
urządzeń teletechnicznych, budowa 
telekomunikacyjnej lini kablowej wraz z 
robotami towarzyszącymi, wykonania 
pomiarów transmisyjnych ) dla  budownictwa 
KTBS.

Zadanie zakończone WIN

4.
Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej

06 i 08/13 8 854 716 - -

Zakończenie realizacji drogi gminnej z 
oświetleniem i odwodnieniem ul.Koszykowej 
na odcinku od ul.Panewnickiej do ul.Owsianej 
oraz uzbrojenia terenu (kan. sanitarna Ø 400-
315 L=232,05 mb, kanalizacja deszczowa Ø 
800-200 L=1945,45 mb, sieć wodociągowa Ø 
160-110 L=283,95 mb). 

Zadanie zakończone WIN

5.
Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. 
Makuli

07/13 5 602 675 - -

Zakończono realizację sieci kanalizacji 
deszczowej Ø 315-200 L=1136,10 mb, 
kan.sanitarnej Ø 400-200 L=1840,90 mb oraz 
dróg gminnych w rejonie ul. Zwoźniakowej i ul. 
Makuli.

Zadanie zakończone WIN

Zakres wykonania
 z uzasadnieniem

Stopie ń zaawansowania realizacji zadania

Inwestycje prowadzone w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w zakresie m.in.
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej realizowanej w latach 2010-2014 wraz ze stopniem ich zaawansowania.
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6.
Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni 
DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy

11/14 1 560 024 60 024 1 500 000

Weliminowanie problemu zalewania 
skrzyżowania ul. Dudy Gracza z Al. 
Roździeńskiego (DTŚ) oraz tunelu w ciągu 
DTŚ poprzez zastosowanie przepompowni 
wód deszczowych w rejonie ul. Dudy Gracza 
przy odbiorniku Rawa wraz z niezbędną 
infrastrukturą.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dn. 
14.05.2014 r. w spr. wykonania usług 
projektowych pn.: Odprowadzenie wód 
opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy Gracza do rz. 
Rawy" przedstawiciele KIWK Sp. z o.o., MZUiM, 
KW S.A. w dn. 21.05.2014r.  wspólnie wydali 
wytyczne do koncepcji grawitacyjnego 
odprowadzenia  wód opadowych. WRM 
opracowuje specyfikację techniczną dla 
wykonania ww. koncepcji.

WIN

7.
Uporządkowanie odprowadzenia wód 
deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka 
w Katowicach

14 320 000 0 320 000
Opracowanie koncepcji uporządkowania 
odprowadzenia wód deszczowych z terenu 
zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano 
wykonawcę koncepcji uporządkowania 
odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni 
osiedla Zgrzebnioka w Katowicach tj. Biuro 
Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej 
"HYDROSAN" Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-
101 Gliwice, z którym podpisano umowę. Termin 
zakończenia prac koncepcji 30.11.2014r.

WIN

8.
Uporządkowanie odprowadzenia wód 
deszczowych zlewni rzeki Mlecznej

14 330 000 0 330 000
Opracowanie koncepcji uporządkowania 
odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki 
Mlecznej w Katowicach.  

Wydział Rozwoju Miasta przygotował Specyfikację 
Techniczną oraz zakres do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na wykonanie 
opracowania pn.: „Koncepcja uporządkowania 
odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki 
Mlecznej”, celem przeprowadzenia postępowania 
na wybór wykonawcy ww. dokumentacji.

WIN

Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / 
Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej

13 871 057 9 385 457 4 485 600

środki własne: 13 871 057 9 385 457 4 485 600

w tym środki EBI 383 900 383 900 0

10.
Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej

11/14 5 942 565 2 909 565 3 033 000

Zakończenie realizacji ul. Tunelowej na 
odcinku od skrzyżowania z ulicami: 
Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z 
odwodnieniem i oświetleniem wraz z 
kanalizacja sanitarną oraz uregulowanie spraw 
terenowo-prawnych w związku z realizacją 
inwestycji.

Zadanie jest na etapie odbioru końcowego. Zakres 
robót  (m.in.  kanalizacja sanitarna Ø 315-200 
L=663,5 mb, kan. deszczowa Ø 315-160 L=863 
mb i przekładki sieci wodociągowej Ø 315-160 
L=758 mb) 

WIN

Aktualnie w trakcie realizacji jest następujący 
zakres robót  (m.in.  kanalizacja sanitarna Ø 315 
L=530,50 mb, kan. deszczowa Ø 315 L=724,24 
mb i sieć wodociągowa Ø 110 L=297,75 mb).  
Planowany termin zakończenia 14.11.2014r.

9.
96/02
04/14

Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w 
związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci 
kanalizacji deszczowej, kan. sanitarnej i sieć 
wodociągowa oraz dróg gminnych z 
oświetleniem w ul. Szałwiowej i na odcinkach 
łączących z ul. A. Krajowej i ul. Bazyliową.

WIN
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11.
Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe dla  osiedla  Bażantów etap II 
zadanie 2C 

14 3 500 000 0 3 500 000

Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem oraz sieci wodociągowej na 
podstawie dokumentacji projektowej 
opracowanej przez inwestora zewnętrznego

Rozpoczęcie realizacji wyznaczono na dzień 
25.08.2014 r.
Zakres robót  (m.in.  kanalizacja sanitarna - dla 
etapu 2C została wykonana przez KIWK Sp. z 
o.o. ( od S8 do S15 Ø 315 L=238 mb), 
kan.deszczowa Ø 500 L=273 mb, i sieć 
wodociągowa Ø 160 L=561,54 mb).  Termin 
zakończenia przewidziano na dzień 12.11.2014r.

WIN

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście 
Katowice

53 100 491 50 100 491 3 000 000 WZNP

środki własne(WIN) 26 166 191 26 166 191 0
środki własne(WZNP) 26 934 300 23 934 300 3 000 000

12/14

Opracowano dokumentację projektową. W 
roku 2014 przewidziane jest uregulowanie 
spraw terenowo-prawnych. Wydano decyzję 
ZRID Nr 2/14/D z dn. 13.06.2014 r. Realizacja 
uzależniona od możliwości finansowych 
Miasta.

899 580

WIN

WIN

Opracował Wydział Rozwoju Miasta -20.08.2014r.

12. 04/14

WZNP: środki (wkład pieniężny) dla  Katowickiej 
Infrastruktury  Wodociągowo  -  Kanalizacyjnej  
Sp. z o.o  zostanie przekazany w II półroczu 2014 
roku.

Udział finansowy miasta w realizacji kanalizacji 
deszczowej przez spółkę Katowicka 
Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna. 

13.
Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. 
Kaskady

Zakres robót  (m.in.  kanalizacja sanitarna Ø 200 
L=117 mb, kan. deszczowa Ø 315-200 L=217 
mb, droga, oświetlenie).  

830 70068 880
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