Informacja o wydatkach inwestycyjnych
wielkopowierzchniowego

miasta towarzyszących

realizacji

obiektu handlowego: Galeria Katowicka

W latach 2010-2013r. Misto Katowice zrealizowało zdanie inwestycyjne pn.: Przebudowa strefy
śródmiejskiej

miasta Katowice

-

Etap III - Przebudowa

układu drogowego

w rejonie Placu

Szewczyka.
W/w zadanie miało na celu zapewnienie
Śródmieścia

Katowic

Wielofunkcyjnego
Osobowa

oraz

zapewnienie

Zintegrowanego

wraz z budową

Galeria Katowicka Sp. z

skutecznej
obsługi

i wystarczającej

komunikacyjnej

Centrum Komunikacyjno

dworca kolejowego

Katowice

obsługi drogowej dla

inwestycji

- Handlowego

Osobowa

pn.:

Budowa

na stacji Katowice

realizowanej

przez Spółkę

0.0.

Inwestycja ta, zgodnie z rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009r. została

uwzględniona w wykazie przedsięwzięć Euro 2012.
Dnia 19 listopada 2010r. Miasto podpisało z w/w Spółką Umowę o współdziałaniu w zakresie
budowy i przebudowy
Zintegrowanego
Osobowa

miejskiej infrastruktury

Centrum Komunikacyjno

i przejazdowym

dworcem

drogowej w rejonie inwestycji Wielkofunkcyjnego

- Handlowego

autobusowym

wraz z dworcem

kolejowym

w rejonie Placu Szewczyka

Katowice

w Katowicach.

W umowie tej ustalono zakres współpracy i świadczeń Stron przy budowie i przebudowie
drogowo - komunikacyjnego
w szczególności
w rozumieniu
i szczegółowych

w rejonie inwestycji zgodnie z Koncepcją

zaś określono zakres prac bezpośrednio
art. 16 ust. 1 i 2 ustawy
warunków

ich realizacji

o drogach

związanych
publicznych

oraz wskazano

Komunikacji
z inwestycją

układu

Drogowej,
niedrogową

z dnia 21 marca

1985r.

zakres prac, do których wykonania

zobowiązuje sie Miasto, celem ulepszenia w/w układu drogowo-komuniakcyjengo.
W związku z tym, iż zakres robót należących do Miasta był także bezpośrednio

związany z

potrzebami Spółki, oraz że w wyniku przebudowy całej infrastruktury drogowej w rejonie inwestycji
zwiększło się obciążenie

ruchem drogowym,

Galeria Katowicka Sp. z

zwrotu na rzecz Miasta kosztów poniesionych

na realizację

robót

0.0.

zobowiązała

w ramach zadania

się do
nr 9.

Przekazanie środków w wysokości 5.964.545,43 zł nastąpiło w dniu 28.02.2013r.
Koszt przebudowy układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka wyniósł 25.437.827,01 zł,
w tym:
- 19.473.281,58 zł - środki własne Miasta ( w tym kredyt BRRE 8.206.000 zł),
- 5.964.545,43 zł - środki zwrócone Miastu przez Galerię Katowicką Sp. z

Kr)lSty.

0.0.

