
1.

Odprowadzenie wód opadowych 

ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do 

rzeki Rawy

11/15 1 552 915 57 676 1 495 239 0 0 0

Weliminowanie problemu zalewania 

skrzyżowania ul. Dudy Gracza z Al. 

Roździeńskiego (DTŚ) oraz tunelu w 

ciągu DTŚ poprzez grawitacyjne  

odprowadzenie wód deszczowych w 

rejonie ul. Dudy Gracza przy odbiorniku 

Rawa wraz z niezbędną infrastrukturą.

Opracowano dokumentację pn.:"Koncepcja 

grawitacyjnego odprowadzenia wód 

opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy Gracza do rz. 

Rawy w Katowicach". Trwa analiza  wariatów 

zaproponowanych rozwiązań przez jednostki 

miasta.

WIN

2.

Uporządkowanie odprowadzenia 

wód deszczowych z terenu zlewni 

osiedla Zgrzebnioka w 

Katowicach

14/15 670 000 320 000 350 000 0 0 0

Opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie wału ziemnego w rejonie 

budynku przy ul. Szpaków 49 - 

stanowiącego część elementu przyszłego 

zbiornika retencyjnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu i dojazdem 

do ww. obiektu w oparciu o sporządzoną 

"Koncepcję uporządkowania 

odprowadzenia wód deszczowych z 

terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w 

Katowicach" wykonaną przez Biuro 

Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej 

"HYDROSAN". Celem zadania jest 

wyeliminowanie problemu podtapiania 

wodami opadowymi posesji nr 49 przy ul. 

Szpaków na osiedlu Zgrzebnioka oraz 

uregulowanie systemu kanalizacji 

deszczowej w tej części miasta.

Wydział Rozwoju Miasta przygotował 

Specyfikację Techniczną oraz zakres do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dla zadania pn.: „Uporządkowanie 

odprowadzenia wód deszczowych z terenu 

zlewni osiedla Zgrzebnioka”, którego 

przedmiotem zamówienia będzie opracowanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie wału 

ziemnego w rejonie budynku przy ul. Szpaków 

49 - stanowiącego część elementu przyszłego 

zbiornika retencyjnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu i dojazdem do 

ww. obiektu w oparciu o wcześniejszą 

koncepcję. 

WIN

3.

Uporządkowanie odprowadzenia 

wód deszczowych zlewni rzeki 

Mlecznej

15 330 000 0 330 000 0 0 0

Celem zadania jest wyeliminowanie 

problemu zalewania wodami opadowymi 

rejonu ulic: Szewskiej, Spokojnej, 

Radockiego. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu 

wybrano wykonawcę koncepcji 

uporządkowania odprowadzenia wód 

deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w 

Katowicach. tj. Biuro Projektów Wodnych, 

Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL, z którym podpisano umowę. 

Termin zakończenia prac koncepcyjnych to 7 

miesięcy od podpisanej umowy z dnia 

28.11.2014 r.

WIN

Przygotowanie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe na 

osiedlu Szarych Szeregów / Boya 

- Żeleńskiego, Zawilców, 

Szałwiowej

13 871 057 12 145 530 1 725 527

środki własne: 13 871 057 12 145 530 1 725 527

w tym środki EBI 383 900 383 900 0 0 0 0

Plan

na 2018 r.

Zrealizowano 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).  Aktualnie 

analizowane jest rozszerzenie zakresu o 

dodatkowe odcinki infrastruktury. 

Zakres i cel przedsięwzięcia Stopień zaawansowania realizacji zadania

Informacja dotycząca stopnia zaawansowania miejskich inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - inwestycje prowadzone w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć 

Inwestycyjnych

Lp. Wyszczególnienie

Lata 

realizacj

i

Łączne 

nakłady 

finansowe

Narastająco 

wydatki 

ponoszone od 

początku do 

dnia 

31.12.2014r.

Plan

na 2015 r.

Dyspo- 

nent 

śr.fin.

Plan

na 2016 r.

Plan

na 2017 r.

4.
96/02

04/15

Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, 

kan. sanitarnej i sieci wodociągowej oraz 

dróg gminnych z oświetleniem w ul. 

Szałwiowej i na odcinkach łączących z ul. 

A. Krajowej i ul. Bazyliową. Celem 

przedsięwzięcia jest uzbrojenie terenów 

pod budownictwo mieszkaniowe.

WIN
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Plan

na 2018 r.
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5.

Przygotowanie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe w 

rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-

Roweckiego

15/18 12 600 000 0 800 000 2 000 000 5 000 000 4 800 000

Celem przedsięwzięcia jest uzbrojenie 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

Realizacja drogi wraz z budową 

kanalizacji sanitarnej, wodociągu, 

odwodnienia i oświetlenia na podstawie 

dokumentacji opracowanej przez 

inwestora zewnętrznego.

Trwa opracowywanie dokumentacji 

projektowej przez inwestora zewnętrznego.
WIN

12/15

Celem przedsięwzięcia jest uzbrojenie 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

Realizacja drogi wraz z budową kan. 

sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia. 

897 858 0 WIN

Opracował Wydział Rozwoju Miasta 

6.

Przygotowanie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe w 

rejonie ul. Karasiowej i ul. 

Kaskady

W roku 2013 opracowano dokumentację 

projektową pn.: "Przygotowanie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. 

Karasiowej i ul. Kaskady w Katowichach", 

uzyskano decyzję ZRID Nr 2/14/D z dn. 

13.06.2014 r. W roku 2015 przewidziane jest 

uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 

Realizacja w przyszłości uzależniona od 

możliwości finansowych Miasta.

830 70067 158 0 0
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