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Nakłady na inwestycje i remonty
w dzielnicy w 2010 roku

• Inwestycje 14.293.395

• Remonty 275.260

•razem 14.568.655



Najważniejsze zadania
do wykonania

w najbliższej perspektywie



Modernizacja Kanalizacji

• W ramach projektu „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w mieście Katowice –
Etap II” przewidziana jest wymiana kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na całym obszarze
dzielnicy Nikiszowiec.



Modernizacja kanalizacji – zakres prac



Modernizacja kanalizacji – zakres prac



koszt

80

Kanalizacja sanitarna w

ulicach: Osw obodzenia

(od nr 18 do ul.

D300 / 1400 / 4,0 1170,00 1 638 000,00

81

Kanalizacja deszczow a

na terenie bazy

spedycyjnej

D300 / 40 / 3,0 1170,00 46 800,00

82

Kanalizacja sanitarna na

Osiedlu Stary Nikiszow iec

w raz z podłączeniem

D300 / 3820 / 4,0

D400 / 230 / 4,0
1190,00 4 819 500,00

83

Kanalizacja deszczow a

na Osiedlu Stary

Nikiszow iec

D300 / 3330 / 3,0

D400 / 840 / 3,0

D600 / 195 / 3,0

* *

84

Kanalizacja sanitarna dla

osiedla Kolonia

Wysockiego

D300 / 1300 / 4,0 1300 1230,00 1 599 000,00

85

Kanalizacja deszczow a

dla osiedla Kolonia

Wysockiego w raz z

D300 / 350 / 3,0

D400 / 350 / 3,0

D500 / 250 / 3,0

1250 * *

86

Rurociąg tłoczny od

istniejącej pompow ni przy

ul.Szopienickiej do

D200 / 700 / 2,0 700 770,00 539 000,00

87

Modernizacja pompow ni

przy ul.Szopienickiej w

Nikiszow icu

X

8 642 300,00

KALKULACJA WSTĘPNA KOSZTÓW

Zestawienie szacunkowych kosztów wykonania kanalizacji dla dzielnicy

Nikiszowiec

zadanie
zakres projektu w

dzielnicy Nikiszow iec

średnica/ długość/

śr.zagłębienie

[mm] / [m] / [m]

długość kanałów na

szkodach górniczych

[m]

cena jednostkowa

Modernizacja kanalizacji – koszty



ul. Zofii Nałkowskiej

• Wartość robót: 2.925.041,46 zł.

• Termin oddania: 20.11.2009r.

• Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlano-
Inżynieryjne „TELBUD” Sp. z o.o.

Przebudowa ul. Z.Nałkowskiej



Przebudowa ul. Z.Nałkowskiej – w trakcie prac



Przebudowa ul. Z.Nałkowskiej – w trakcie prac



Przebudowa ul. Z.Nałkowskiej - Po zakończeniu prac



Muzeum Historii Katowic

Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii
Katowic przy ul. Rymarskiej 4

Celem projektu jest rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic
w Katowicach przy ul. Rymarskiej 4

i dostosowanie go do potrzeb muzealnych dla Działu Etnologii
Miasta Muzeum.

Wartość projektu wynosi 3 789 824,28 PLN.
Kwota dofinansowania to 3 185 494,49 PLN

(85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz 15% z budżetu
Miasta Katowice).



Muzeum Historii Katowic – w trakcie prac



Muzeum Historii Katowic – w trakcie prac



Muzeum Historii Katowic – w trakcie prac



Plac Wyzwolenie w latach 20 tych XXw



Modernizacja Placu Wyzwolenia

• Rozpoczęcie realizacji początek 2010r.

• Zakończenie realizacji II kw. 2010 r.

• Szacowana wartości projektu 3.986.479,90



• Projektowane chodniki stanowiące powiązanie
z ul. Nałkowskiej projektuje się wzdłuż budynków
stanowiących kompleks zabudowy przy ul.Garbarskiej,

Nałkowskiej oraz części Placu wyzwolenia, wykonany będzie
z płyt granitowych ciętych płominiowanych
wykończone po obu stronach kostka kamienną,
nieregularną grubości 8 cm i oddzielony od jezdni
krawężnikiem kamiennym granitowym.

• Pozostały teren stanowiący Plac Wyzwolenia
projektuje się z kostki kamiennej granitowej ciętej gr.
18 cm

• Całkowity szacunkowy koszt realizacji w/w zakresu
prac wynosi 3.986.479,90 zł.



SPOSÓB
ZAGOSPODAROWANIA

PLACU WYZWOLENIA





Modernizacja skweru przy
pl. Wyzwolenia

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Remont:

• alejek

• nawierzchni zielonych

• Zakłada się budowę:

Budowę:

• Elementów małej architektury (ławek ,kosze)

• Wykonanie

• robót polegających na utwardzeniu powierzchni gruntuna
działkach budowlanych

• Przebudowy dróg.

Wartość zadania 310 000 zł



Plac w latach 40 tych XXw.



Plac – projekt przebudowy



Plac – projekt przebudowy



W trakcie realizacji



W trakcie realizacji



Monitoring Nikiszowca

Planowane jest umieszczenie
6 kamer obserwacyjnych



Widok z planowanych kamer



Widok z planowanych kamer



Widok z planowanych kamer



Widok z planowanych kamer



Widok z planowanych kamer



Widok z planowanych kamer



Zagospodarowanie podwórka
kwartału

Nałkowskiej, Rymarskiej,
Krawczyka, Szopienicka



Budowa parkingu przy ul.Gospodarczej

wykonawca : „Jordan” S.A. Kraków

parking na:
• 285 samochodów osobowych
• 10 autobusów
z oświetleniem i odwodnieniem

wartość : 2,5 mln zł brutto

termin realizacji : czerwiec 2009 – grudzień 2009



• Zdjęcie budowy parkingu

parking przy ul.Gospodarczej



Tymczasowy Punkt Informacji
Turystycznej

Uruchomienie -lipiec 2009 r.

w trakcie remontu lokalu na IT



Dziękuję za uwagę


