
Lp. Kod TERYT Nazwa Wnioskodawcy Województwo Typ Jst Proponowana kwota Kwota wnioskowanych 

środków w zł

Przedmiot i krótki opis inwestycji

1 2 3 4 5 6 7 8

1 24 województwo śląskie śląskie województwo                          20 000 000,00 60 708 152,00 Przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW 942.

Obszar inwestycyjny jest zlokalizowany w gminie Wisła i Ustroń. Inwestycja będzie polegać na rozbudowie jezdni głównej, przebudowie skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, zjazdów i 

przejazdów kolejowych oraz budowie odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków 

odwodnienia pasa drogowego oraz dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących przepisów.

2 2402 powiat bielski śląskie powiat 5 000 000,00 5 250 000,00 W ramach inwestycji planowana jest adaptacja istniejącego budynku zlokalizowanego w Czechowicach-Dziedzicach  na potrzeby działalności Zespołu Szkół Specjalnych oraz Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Czechowicach- Dziedzicach, w tym dostosowanie do obecnych potrzeb związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapewnienie odpowiedniej liczby pomieszczeń 

mi.in. dodatkowe sale umożliwiające podział na mniej liczne grupy, wydzielenie pomieszczenia na izolatorium; poczekalni dla opiekunów, zapewnienie możliwości zachowania wskazanego 

dystansu społecznego dla podopiecznych i pracowników, instalacja punktów do dezynfekcji rąk dla personelu i osób korzystających). Obecnie użytkowany, budynek, ze względu na przybywającą 

liczbę dzieci niepełnosprawnych nie spełnia wymogów lokalowych zważywszy na niewystarczającą ilość i powierzchnię sal zajęciowych. Zagwarantowanie odpowiedniej infrastruktury 

uwarunkowane jest  przystosowaniem istniejącego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa pomieszczeń, wymiana instalacji, likwidacji barier architektonicznych, budowa windy, 

wyposażenie). Posiadanie własnego budynku dedykowanego do realizacji zajęć  przy szkole specjalnej  pozwoli na prowadzenie w odpowiednich warunkach w ramach  własnej bazy i  bez 

konieczności gromadzenia się uczniów w dużych grupach, a w konsekwencji  narażenia się na ryzyko zakażenia COVID-19). Celem inwestycji jest stworzenie uczniom i absolwentom 

korzystniejszych warunków rozwojowych i terapeutycznych bez konieczności ponoszenia dodatkowego ryzyka związanego z pandemią COVID-19 ale również innymi chorobami wysokozakaźnymi.

3 2403 powiat cieszyński śląskie powiat 5 000 000,00 5 600 000,00 „Rozbiórka i budowa nowego mostu nad rz. Wisła (w km 62+017) w m. Drogomyśl w ciągu drogi powiatowej 2627 S”.

- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu o gabarytach dostosowanych do przekroju ruchowego istniejącej drogi oraz budową nowych filarów nurtowych oraz z galanterią mostową i 

urządzeniami bezpieczeństwa ruchu;

- przebudowę urządzeń obcych (zlokalizowanych w obrębie mostu);

- budowę oświetlenia obiektu;

Obiekt będzie spełniał klasę I zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Dane istniejącego obiektu:

długość obiektu 50,50 [m]

szerokość całkowita obiektu 9,02 [m]

Most stanowi główną przeprawę przez Wisłę w sołectwie Drogomyśl – połączenie centrum miejscowości z DW81 Katowice – Wisła. Obiekt umożliwia dojazd do zlokalizowanych po prawej stronie 

rzeki Wisły terenów mieszkalnych, przedszkola, kościoła, boiska, OSP, parafii. Jednocześnie stanowi jedyne połączenie terenów sołectwa Drogomyśl z DK81 umożliwiając wyjazd w kierunku Żor i 

Katowic oraz Skoczowa i drogi S52.

Aktualnie ze względu na parametry techniczne mostu nie jest on w stanie przeprowadzić odpowiednio płynnie całkowitego ruchu samochodowego odbywającego się w jego rejonie, stąd 

niedogodność mieszkańców obszarów wiejskich w dostępie do miejsc pracy, edukacji, usług, wypoczynku i rekreacji.

4 2404 powiat częstochowski śląskie powiat 850 000,00 850 000,00 Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków bytowych mieszkańców i pracowników  DPS w Blachowni poprzez montaż systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. 

Zadanie obejmie: montaż wentylacji we wszystkich pomieszczeniach bud. głównego, montaż  klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach bud. głównego i bud. pawilonu. Celem jest zmniejszenie 

ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych, w tym SARS-CoV-2 wewnątrz pomieszczeń DPS, a tym samym ochrona życia i zdrowia osób narażonych na transmisję wirusa.

5 2405 powiat gliwicki śląskie powiat 2 500 590,00 2 500 590,00 Zadanie „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach” – w fazie koncepcji – zakłada uruchomienie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL) w budynku starego szpitala 

(dostosowanie pomieszczeń administracji na potrzeby ZOL-u z jednoczesnym przeniesieniem administracji na poddasze). Celem zadania jest poprawa opieki na starzejącym się społeczeństwem i 

dostępu do opieki zdrowotnej, ograniczenie kosztów oddziału wewn.

Zadanie będzie realizowane przez Szpital, któremu Powiat przekaże dotację.

Wykaz wniosków jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, złożonych na podstawie ogłoszenia Prezesa Rady Ministrów nr 1/2020/RFIL z dnia 24 sierpnia 2020 r., które uzyskały wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych



6 2405 powiat gliwicki śląskie powiat 10 000 000,00 16 519 900,00 Zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” dotyczy drogi 2910S od skrzyżowania z ul. Dwór (Chudów) do skrzyżowania z DW 921 w Przyszowicach w 

zakresie:

1. przebudowy drogi na dł. ok. 2930 m

2. przebudowy skrzyżowań

3. budowy ciągu pieszo-rowerowego/rowerowego

4. uporządkowania systemu odwodnienia

5. przebudowy zjazdów publicznych i indywidualnych

6. prac na moście i przepustach

7. zabudowy wysp spowalniających na wjazdach w teren zabudowany.

Dokumentacja w opracowaniu.

7 2407 powiat lubliniecki śląskie powiat 550 000,00 550 000,00 Adaptacja części nieużytkowanego przyziemia na Aptekę Szpitalną w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9. SPZOZ w Lublińcu posiada projekt budowlany dla w/w inwestycji, 

uzgodnienie z rzeczoznawcą sanepid, uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż., pozwolenie na budowę.

8 2409 powiat myszkowski śląskie powiat 780 000,00 780 000,00 Zakup i montaż wysokospecjalistycznego tomografu dla SP ZOZ w Myszkowie w celu przeprowadzania diagnostyki obrazowej pacjentów: oddziałów i rejonu obsługiwanego przez szpital oraz 

zespołów ratownictwa medycznego w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Tomograf zostanie zainstalowany w Pracowni TK w miejsce wyeksploatowanego i awaryjnego. Ze względu na koszty 

ponoszone w związku z pandemią, powiat był zmuszony przesunąć zakup, co stanowi ograniczenie w dostępie do nowoczesnych usług medycznych

9 2409 powiat myszkowski śląskie powiat 1 610 000,00 1 610 000,00 Zakup i montaż wysokospecjalistycznego angiografu dla SP ZOZ w Myszkowie w celu przeprowadzania diagnostyki kardiologicznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia na Oddziale Kardiologii i 

Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Zakup zwieńczy prowadzoną w 2019 inwestycję modernizacji Oddziału Kardiologii. Był planowany, ale ze względu na koszty ponoszone w związku z 

pandemią, powiat był zmuszony przesunąć zakup, co stanowi ograniczenie w dostępie do nowoczesnych usług medycznych. 

10 2409 powiat myszkowski śląskie powiat 1 748 600,00 1 748 600,00 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2312S Cynków – Krusin 

o dł. 1,42 km w miejscowości Cynków w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu dla jej użytkowników. Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu poszerzenia jezdni do jednolitej szerokości 

5,50m o pełnej konstrukcji, wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej, przebudowie i ujednoliceniu zjazdów indywidualnych i publicznych, budowie chodnika z betonowej kostki brukowej, oraz 

wykonaniu oznakowania poz. i pion. drogi

11 2409 powiat myszkowski śląskie powiat 3 000 000,00 3 900 000,00 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S o długości 882,26 mb 

nad torami PKP w m. Kotowice oraz chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu dla jej użytkowników. Inwestycja polega na rozbiórce istniejącego wiaduktu i wzniesieniu w tym samym 

miejscu nowego obiektu. Ze względu na zwiększenie wysokości konstrukcyjnej nowego wiaduktu zachodzi konieczność przebudowy odcinków dojazdowych. W ramach zadania planuje się też 

budowę ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej.

12 2409 powiat myszkowski śląskie powiat 4 000 000,00 4 500 000,00 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3809 S Przybynów-Zaborze o dł. 4.1 km w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu dla jej użytkowników. W ramach inwestycji 

wybudowana zostanie jezdnia o naw. bitumicznej (warstwa wiążąca i ścieralna na podbudowie z tłucznia), ciąg pieszy (chodnik) o szer. 2,0 m z jednej strony drogi na odc. zabudowań, przebud. 

zjazdy i wybud. nowe, odwod. w postaci kan. deszcz. i rowów oraz ozn. poz. i pion. w tym ozn. miejsc przystanków autobusowych 



13 2409 powiat myszkowski śląskie powiat 10 000 000,00 19 000 000,00 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków–Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. w celu poprawy bezp. ruchu dla jej użytkowników 

Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, budowę chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, odtworzenie rowów w miejscu ich występowania, 

przebud. dwóch obiektów mostowych oraz muru oporowego, ozn. poz. i pion. w tym ozn. miejsc przystanków autobusowych i przejść dla pieszych.

14 2410 powiat pszczyński śląskie powiat 4 000 000,00 4 200 000,00 „Przebudowa ulicy Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką 

i ul. Dworcową”. Inwestycja polega na przebudowie kluczowej drogi powiatowej łączącej sieć dróg 

z drogą krajową nr 1 w sołectwie Piasek oraz przebudowie skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo. Droga zostanie poszerzona z 5,5m do 6,5m. Wzdłuż drogi wybudowane zostaną chodniki dla 

pieszych wraz ze zjazdami. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i pieszych. Powiat Pszczyński posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę w 

związku z planowaną inwestycją.

15 2412 powiat rybnicki śląskie powiat 4 000 000,00 5 338 000,00 Zadanie pn. „Rozbudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Czerwionce-Leszczynach dzielnica Leszczyny w ciągu drogi powiatowej nr 5613S” polega na wymianie ustroju nośnego, przebudowie 

dojazdów do wiaduktu. Parametry wiaduktu: szerokość jezdni 6,0m, szerokość chodnika od str. zachodniej min.1,50m, szerokość drogi dla rowerów od str. wschodniej 1,50m

16 2413 powiat tarnogórski śląskie powiat 3 000 000,00 3 000 000,00 „DiagnostykaPlus” - zakup sprzętu dla WSP S.A. w Tarnowskich Górach - tomograf komputerowy oraz aparat RTG  z ramieniem C. Ww. urządzenia są kluczowe w ocenie stanu zdrowia pacjenta i są 

podstawą w profesjonalnym i bezpiecznym świadczeniu usług medycznych. Szpital nie posiada mobilnego aparatu RTG, który jest niezbędny w diagnozowaniu, natomiast posiadany sprzęt TK jest 

przestarzały (z 2006 r.) i zawodny, co uniemożliwia właściwy poziom świadczonych usług diagnostycznych.

17 2416 Powiat Zawierciański śląskie powiat 1 168 236,00 1 168 236,00 Projekt dotyczy modernizacji budynku zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 15, z docelowym przeznaczeniem go na budynek użyteczności publicznej (budynek znajduje się na 

zabytkowym osiedlu TAZ w Zawierciu). Na chwilę obecną budynek cechuje niska efektywność energetyczna. Postępuje również degradacja środowiska, mogąca w przyszłości ograniczyć 

atrakcyjność Powiatu. Budynek po dawnej Przychodni zdrowia, znajduje się na terenie zabytkowego osiedla robotniczego TAZ w Zawierciu, lokalizacyjnie to idealne miejsce na budynek 

użyteczności publicznej. Budynek zostanie całkowicie zmodernizowany, docieplony, docelowo planowane jest utworzenie w nim Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, obejmujący 

zasięgiem i obsługą 100% powiatu zawierciańskiego. Wewnątrz budynek również zostanie zmodyfikowany, zostanie zainstalowana pompa ciepła, spełnione zostaną wszelkie współczesne 

standardy, zwłaszcza pod kątem rozwiązań proekologicznych. Dodatkowo, wyglądem wpisze się  również w ogół całego osiedla. 

18 2416 Powiat Zawierciański śląskie powiat 1 436 732,00 1 436 732,00 Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1726S Kromołów-Kiełkowice. Realizacja planowanej inwestycji pozwoli zaspokoić oczekiwania mieszkańców, związane z bezpieczną i 

szybką komunikacją. Ułatwi dostęp osobom korzystającym z ww. drogi powiatowej do ofert dużego miasta, proponującego usługi publiczne (edukacja, zdrowie, kultura). Planowana inwestycja 

umożliwi powstanie alternatywnego przejazdu w razie wystąpienia zdarzenia drogowego dla drogi DK 78.

19 2416 Powiat Zawierciański śląskie powiat 3 500 000,00 5 000 000,00 Przedmiotem inwestycji jest budynek byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej 32. Najbardziej pożądanym docelowo obiektem byłaby placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym, zapewniająca opiekę całodobową dla 14 wychowanków. Przy przebudowie zostaną zachowane wszelkie standardy, związane ze 

współczesną sztuką budowlaną przy zastosowaniu ekologicznych rozwiązań. Budynek wcześniej miał być przeznaczony na Schronisko Młodzieżowe, jednak z powodu braku środków, inwestycja ta 

nie została zrealizowana. Planowana wymiana źródła ciepła na pompę ciepła.



20 2417 powiat żywiecki śląskie powiat 4 000 000,00 4 000 000,00 Rondo do Nowego Szpitala. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w 

miejscowości Żywiec” 

Powyższa przebudowa ma zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową. Istniejące skrzyżowanie wymusza na kierowcach 

szczególną ostrożność, generuje wiele punktów możliwej kolizji. Ponadto przedmiotowe skrzyżowanie jest jedyną drogą główną prowadzącą do Nowego Szpitala w Żywcu. Po otwarciu szpitala 

powyższe skrzyżowanie ze względu na brak odpowiedniej przepustowości znacząco utrudnia przyjazd jak i wyjazd potencjalnym pacjentom oraz karetkom pogotowia co znacząco wydłuża czas 

przyjazdu do poszkodowanego (narażenie zdrowia i życia ludzkiego). Wprowadzenie skrzyżowania o ruchu okrężnym umożliwi drastyczne zmniejszenie możliwych punktów kolizji poprzez 

wyeliminowanie lewoskrętów i oddzielenie poszczególnych kierunków ruchu wyspami, co umożliwi zwiększenie przepustowości skrzyżowania. Projektowane wyspy dodatkowo wymuszą na 

kierowcach redukcję prędkości, zwiększając dodatkowo bezpieczeństwo. Realizacja powyższej inwestycji przyczyni się bezpośrednio do poprawy funkcjonalności i parametrów układu sieci, 

uzupełniającej kluczową sieć drogową Województwa Śląskiego.

21 2462 Miasto Bytom śląskie powiat 15 000 000,00 67 000 000,00 Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich, ul. Frycza Modrzewskiego, ul. Konstytucji wraz z ul. Stara Cynkownia, ul. Witczaka, ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką, ul. Ostatnia. Są to  główne 

drogi miasta, mocno obciążone ruchem (gęsta zabudowa mieszkaniowa). Celem projektu ograniczenie ich negatywnego oddziaływania (hałas, zanieczyszczenia), a przez to utrzymanie 

atrakcyjności zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz zapewnienie alternatyw dla samochodu (ścieżki rowerowe).

22 2464 miasto Częstochowa śląskie powiat 1 500 000,00 2 000 000,00 „Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużlową w Częstochowie na rondo turbinowe”.

Inwestycja obejmuje:	

- przebudowa jezdni - poszerzenie jej do 2 pasów ruchu po 5,0 m o dł. 165,0 m. 

-	przebudowa ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m i dł. łącznej ok. 250 m o nawierzchni bitumicznej,

-	budowa chodnika o szer. 1,5 m i dł. ok. 200,0 m o nawierzchni z płyt betonowych,  

-	przebudowa oświetlenia ulicznego,

-	budowa kanału technologicznego o dł. ok. 200 m.

23 2465 miasto Dąbrowa Górnicza śląskie powiat 6 500 000,00 8 000 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 - etap I oraz etap 

III:

24 2465 miasto Dąbrowa Górnicza śląskie powiat 6 500 000,00 8 000 000,00 Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej od Parku Zielona w kierunku północnym wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do rejonu parkingu przy Pogoria IV Marianki. W ramach zadania, 

z uwagi na zły stan techniczny, planuje się wykonać: przebudowę jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów oraz odbudowę kanalizacji deszczowej. Inwestycja stanowić będzie uzupełnienie 

kompleksowej infrastruktury rowerowej realizowanej w ramach zadania „Promowanie Zielonej Mobilności”.

25 2466 miasto Gliwice śląskie powiat 5 000 000,00 5 600 000,00 Budowa 6-oddziałowego przedszkola przy ul. Okrzei 16 w Gliwicach. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku przedszkola z oddzielnym wejściem wraz z przebudową 

łącznika/zaplecza sportowego szkoły w kształcie litery „L” przy SP nr 18 w Gliwicach wraz  z zagospodarowaniem terenu oraz budową placu zabaw. W ramach inwestycji  realizowane będą roboty: 

ziemne, murarskie, rozbiórkowe, instalacyjne, wykończeniowe oraz wydzielenie nowych nawierzchni zieleni urządzonej i terenów rekreacyjnych.

26 2467 miasto Jastrzębie-Zdrój śląskie powiat 6 000 000,00 7 944 151,00 W ramach zadnia pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej -Ranoszka z os. Złote Łany” zostanie przebudowane skrzyżowanie 6-wlotowe ulic Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej na 

skrzyżowanie typu rondo 4-wlotowe wraz z 2 zwykłymi skrzyżowaniami ul. Wiejskiej z Wyszyńskiego i Ranoszka. Ponadto wybudowany  zostanie nowy przebieg ul. Wiejskiej na odc. od ul. 

Ranoszka do ul. Wyszyńskiego wraz 2zatokami autobusowymi i kanalizacją deszczową.  



27 2468 miasto Jaworzno śląskie powiat 5 500 000,00 6 142 200,00 Przygotowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Jaworznie (w obrębach geod. 299; 1022; 1024 i 111 m. Jaworzna) – wytyczenie i budowa dróg dojazdowych do gminnych 

nieruchomości budowlanych (Budowa łącznie 21.180 m2 gminnych dróg klasy dojazdowej w odcinkach)

28 2468 miasto Jaworzno śląskie powiat 5 000 000,00 7 000 000,00 Projekt, który będzie realizowany w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie polega na przebudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem wyodrębnienia z jego struktury Izby Przyjęć. 

Budowa nowego pawilonu Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami adm.–biur. 

 infrastrukturą towarzyszącą przyczyni się do przeciwdziałania oraz zwalczania m.in. choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Podejmowane działanie inwestycyjne wynikają 

z konieczności ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19

29 2469 miasto Katowice śląskie powiat 1 200 000,00 1 200 000,00 Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara w Katowicach przy ul. Kościuszki 165 obejmującego 

adaptację willi, w której mieszkał Wojciech Kilar oraz dobudowę nowej części z salą wielofunkcyjną i zagospodarowaniem terenu oraz parkingiem.

30 2469 miasto Katowice śląskie powiat 2 300 000,00 2 300 000,00 Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki” przewidzianego do realizacji u zbiegu ul. Katowickiej i ul. 

Markiefki. Inwestycja obejmuje budowę nowego obiektu wystawienniczo-rekreacyjno-muzealnego (m.in. 4 ekspozycje stałe, ścianka wspinaczkowa, sala wielofunkcyjna, zaplecze) wraz z 

wykorzystaniem istniejącej zabudowy oraz adaptacją mieszkania, w którym mieszkał Jerzy Kukuczka.

31 2469 miasto Katowice śląskie powiat 10 000 000,00 10 000 000,00 Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej

Zadanie polega na budowie nowego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w celu skomunikowania nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej w ramach Programu 

Mieszkanie Plus w dzielnicy Nikiszowiec. Przedsięwzięcie obejmuje: budowę drogi na odcinku od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej, ze skrzyżowaniami typu rondo.

32 2470 miasto Mysłowice śląskie powiat                            5 000 000,00 6 877 910,00 Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa ul. 3 maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego. Inwestycja jest dofinansowana w ramach FDS 2020. W ramach zadania 

zaprojektowano przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia na LED, przebudowę 4 skrzyżowań w tym 2 typu rondo oraz budowę odwodnienia. Przedmiotem 

wniosku jest wkład własny Miasta, co pozwoli na uwolnienie zabezpieczonych wydatków majątkowych i przeznaczenie na nowe inwestycje. 

33 2470 miasto Mysłowice śląskie powiat 3 000 000,00 8 733 693,00 Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa ul. Laryskiej - I etap. Inwestycja polega na kompleksowej przebudowie drogi publicznej - ul. Laryskiej w Mysłowicach oraz odcinków ulic krzyżujących się z 

ul. Laryską (przebudowa 14 Skrzyżowań). Całość zakresu przebudowy o długości 3500 m. Inwestycja jest dofinansowana w ramach FDS 2019. Przedmiotem wniosku jest wkład własny Miasta, co 

pozwoli na uwolnienie zabezpieczonych wydatków majątkowych i przeznaczenie na kolejne inwestycje. 



34 2471 miasto Piekary Śląskie śląskie powiat 600 000,00 600 000,00 Inwestycja polegać będzie na opracowaniu kompleksowej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzeniu robót związanych z wykonaniem: restauracji i malowania bogato zdobionej elewacji 

frontowej, izolacji przeciwwilgociowej, modernizacji dachu, ocieplenia fundamentów, stropu nad piwnicą, ścian zewnętrznych oraz szczytowych, naprawy spękań konstrukcji murowej, wykonania 

instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, malowaniu klatki schodowej, naprawy i modernizacji strefy wejściowej, jak również wykonaniu tych robót w budynku 

zabytkowej kamienicy. Obiekt znajduje się przy ul. Bytomskiej 161 w Piekarach Śląskich.

Realizacja zadania ma na celu poprawę klasy energetycznej budynku, obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz polepszenie stanu technicznego obiektu budowlanego, jak również jego estetyki 

i otoczenia. W budynku usytuowane są 2 lokale użytkowe.

Bez realizacji omawianej inwestycji nie będzie możliwe doprowadzenie lokalowych zasobów gminnych do współczesnych standardów budynków mieszkalnych.

35 2472 miasto Ruda Śląska śląskie powiat 410 740,00 410 740,00 Inwestycja ma na celu wykonanie projektu pod nazwą Ścieżka aktywizacyjna – miejsce aktywnego spędzania czasu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej 

–Bielszowicach. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie nowych nawierzchni alejek chodnika komunikujących elementy ścieżki aktywizacyjnej,

- montaż elementów zabawowych linarium, ścieżki balansującej i drabinek,

- montaż urządzeń małej architektury, 

- montaż elementów siłowni zewnętrznej i kamer monitoringu.

36 2472 miasto Ruda Śląska śląskie gmina 645 806,00 645 806,00 Planowana inwestycja przewiduje realizację inwestycji pn. „Tężnia solankowa” wraz z terenem rekreacyjnym ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców miasta. Zaprojektowano obiekt 

kubaturowy o zwartej bryle w kształcie prostokąta z ażurowym zadaszeniem od strony zachodniej na planie łuku. Całość założenia tężni wraz z dojściami zaplanowano na planie okręgu. Teren 

tężni będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez ciąg pieszo rowerowy biegnący przez obszar inwestycji oraz podjazd schodowy.

37 2472 miasto Ruda Śląska śląskie gmina                            5 500 000,00 7 596 440,00 Rozbudowa ulicy Janasa ma na celu dostosowanie drogi do istniejącego ukształtowania terenu w celu uspokojenia ruchu. Zaplanowano ponadto rozbudowę przyległych chodników, z uwagi na 

intensywny ruch pieszy (generowany przez Młodzieżowy Dom Kultury, sklepy, obiekty usługowe), a także budowę parkingów, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elementy małej architektury. Projekt też ma za zadnie poprawę estetyki historycznej części dzielnicy.

38 2472 Miasto Ruda Śląska śląskie powiat                          12 500 000,00 17 500 000,00 Przebudowa ul. Wolności w Rudzie Śląskiej - poprawa parametrów technicznych drogi powiatowej, płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efektem projektu będzie także zwiększenie 

dostępności komunikacji rowerowej w mieście. Jest to kolejna inwestycja miasta mająca na celu utworzenie spójnego układu dróg rowerowych, co jest szczególnie trudne, ze uwagi na silnie 

zurbanizowane tereny w mieście. Przyjęte rozwiązania będą miały wpływ na wzrost bezpieczeństwa  wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

39 2473 miasto Rybnik śląskie powiat 10 000 000,00 17 680 000,00 Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącego, częściowo podpiwniczonego budynku o 2 kondygnacjach naziemnych. Powierzchnia użytkowa to 1945,20 m2, zaś obiekt będzie 

przeznaczony dla 30 pacjentów opieki stałej oraz 10 pacjentów opieki dziennej. Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano zagospodarowanie terenu w postaci m.in. ciągów pieszych i 

jezdnych, miejsc postojowych, parku rekreacyjnego, ogrodu sensorycznego.

40 2476 miasto Świętochłowice śląskie powiat 800 000,00 800 000,00 Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 5 w Świętochłowicach. Zakres obejmuje roboty ziemne, konstrukcyjne podbudowy boisk, wykonanie nowej 

nawierzchni boisk, budowę piłkochwytów, montaż wyposażenia sportowego oraz urządzeń małej architektury boisk o pow. 3000 m2. W ramach realizacji zakłada się opracowanie dokumentacji 

technicznej, wykonanie robót oraz nadzór inwestorski. Inwestycja jest zgodna z celami RFIL i odpowiada potrzebom lokalnej społeczności.



41 2476 miasto Świętochłowice śląskie powiat                            1 200 000,00 1 200 000,00 Modernizacja i przebudowa boiska sportowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie zadaszenia obiektu, 

modernizację nawierzchni boiska oraz wykonanie wszystkich robót towarzyszących. W ramach realizacji zakłada się pozyskanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót oraz nadzór 

inwestorski. Inwestycja jest zgodna z celami RFIL i odpowiada potrzebom lokalnej społeczności.

42 2476 miasto Świętochłowice śląskie powiat                            2 000 000,00 2 000 000,00 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach. Zakres rzeczowy obejmuje budowę hali energooszczędnej (pasywnej). W 

ramach realizacji zakłada się pozyskanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót oraz nadzór inwestorski. Wniosek dotyczy pozyskania środków na dokumentację projektową. Inwestycja jest 

zgodna z celami RFIL i odpowiada potrzebom lokalnej społeczności.

43 2476 miasto Świętochłowice śląskie powiat                            3 500 000,00 3 500 000,00 Ulica Zielona planowana jest jako droga gminna stanowiąca połączenie ulic: Wojska Polskiego i Śląskiej, która ma udostępnić rozległe tereny inwestycyjne w południowej dzielnicy Świętochłowic 

ZGODA. Inwestycja zakłada budowę drogi jednojezdniowej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową i oświetleniem połączoną poprzez rondo z ulicami Ceramiczną i Wojska 

Polskiego.

44 2476 miasto Świętochłowice śląskie powiat                            5 000 000,00 5 000 000,00 Ulica Łagiewnicka stanowi oś układu drogowego miasta Świętochłowice na kierunku zachód-wschód w północnej części miasta. Obciążona jest ruchem lokalnym związanym z dzielnicą 

Chropaczów, jak również ruchem tranzytowym. Planowana inwestycja obejmuje zakres od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom. Głównym celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest 

przebudowa jezdni i chodników oraz infrastruktury tramwajowej realizowanego przez TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. (koszt to ok. 44 mln zł) do stanu technicznego zapewniającego bezpieczeństwo i 

odpowiedni komfort użytkowania.

45 2476 miasto Świętochłowice śląskie powiat                            1 500 000,00 11 500 000,00 Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury, budowa przedszkola i rewitalizacja terenu parkowo-rekreacyjnego przy MDK. Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych modernizacji budynku 

MDK, modernizację źródła ciepła, budowę nowego przedszkola oraz rewitalizację terenu parku. W ramach realizacji zakłada się pozyskanie dokumentacji technicznej, uzgodnień i pozwoleń 

realizacyjnych, wykonanie robót oraz nadzór inwestorski. Inwestycja jest zgodna z celami RFIL i odpowiada potrzebom lokalnej społeczności.

46 2476 miasto Świętochłowice śląskie powiat 14 000 000,00 14 000 000,00 Ulica Przemysłowa planowana jest jako droga gminna dojazdowa o łącznej długości 1410m umożliwiająca operowanie samochodów ciężarowych o nacisku  do 115kN/oś. Planuje się wykonanie 

drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości nominalnej jezdni 7m. Droga będzie wyposażona w chodnik, ścieżkę rowerową, oświetlenie i sieć kanalizacji deszczowej. Dodatkowo planowane są 

cztery skrzyżowania  (w tym jedno rondo). Droga ta ma umożliwić łatwy i bezpieczny dojazd do terenów przeznaczonych pod inwestycje oraz stanowić alternatywne połączenie pomiędzy DTŚ, a 

dzielnicą Lipiny.

47 2401031 gmina Wojkowice śląskie gmina 5 000 000,00 5 640 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II

 Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie nowej grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielenie istniejącej 

kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę grawitacyjno-ciśnieniowej rozdzielczej w mieście Wojkowice. W wyniku realizacji przewiduje się wybudowanie 28 km bieżących kanalizacji sanitarnej.

48 2401042 gmina Bobrowniki śląskie gmina 4 500 000,00 4 782 000,00 Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Kościuszki w Rogoźniku na działkach nr 1610/8 i 1623/23 przy istniejącej studni głębinowej wraz z powiązaniem z siecią 

wodociągowo przesyłową.

Celem budowy jest zapewnienie ciągłości dostaw wody o właściwych parametrach mieszkańcom Rogoźnika, Dobieszowic i Bobrownik. 

Woda po procesie uzdatniania będzie oczyszczona ze związków manganu i żelaza.



49 2401042 gmina Bobrowniki śląskie gmina 10 000 000,00 12 950 000,00 Przedmiotem projektu jest budowa obiektu użyteczności publicznej – nowoczesnego przedszkola publicznego na terenie miejscowości Bobrowniki wraz z zagospodarowaniem terenu, 

infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury. Obecnie przedszkole zlokalizowane jest w budynku starych koszarów wojskowych z pocz. XX w. i nie spełnia podstawowych norm 

bezpieczeństwa.

W gminie będzie to pierwszy nowy obiekt edukacyjny od 50 lat.

 Urząd gminy posiada kompletną dokumentację projektową dla zadania.

50 2401052 gmina Mierzęcice śląskie gmina 506 537,00 506 537,00 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg gminnych: ul. Polnej (o długości ok. 520mb) i ul. Białej (o długości ok. 695mb) w Gminie Mierzęcice (tj. łącznie ok. 5.000m²). W ramach inwestycji 

na ul. Polnej planuje się: frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie krawężników najazdowych z ławą oporową, wykonanie nawierzchni asfaltowej. W ramach inwestycji na ul. Białej planuje 

się: przebudowę drogi i zjazdów, wbudowanie krawężników, remont poboczy i zjazdów oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.

51 2401052 gmina Mierzęcice śląskie gmina 2 130 000,00 2 130 000,00 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych: ul. Jana Pawła II w Boguchwałowicach (o długości ok. 1050mb), ul. Mostowej w Toporowicach (o długości ok. 980mb) oraz ul. 

Dąbrowskiej w Toporowicach (o długości ok. 2.000mb) (tj. łącznie ok. 21.620m²). W ramach inwestycji planuje się: frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie krawężników najazdowych z ławą 

oporową, regulacja urządzeń kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej.  Z uwagi na to, iż są to drogi powiatowe na terenie Gminy Mierzęcice planuje się udzielić Powiatowi 

Będzińskiemu dotacji celowej na tą inwestycję.

52 2402022 gmina Bestwina śląskie gmina 1 300 000,00 1 300 000,00 Przedmiotem inwestycji jest „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4471S ul. Janowicka w Janowicach – etap II” od istniejącego odcinka chodnika do granicy z miastem Bielsko-

Biała. W zakres inwestycji wchodzi budowa 986,20 mb chodnika z kostki brukowej betonowej szerokości 2 m wraz z przebudową istniejących zjazdów, budową kanalizacji deszczowej na długości 

765,75 mb wraz z studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi.

53 2402052 gmina Jasienica śląskie gmina 4 200 000,00 4 701 613,00 Budowa  drogi  łączącej Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S. Inwestycja ma na celu połączenie Strefy Ekonomicznej z drogą powiat. nr  4424S 

(łączącą Strefę z transgraniczną drogą ekspresową S52) z zapewnieniem  warunków bezpieczeństwa i płynności ruchu. Prace obejmują część drogową i inkrustuję  około drogową, w tym budowę: 

jezdni, chodnika jednostronnego (dwustronnego w obszarze skrzyżowania), zjazdów publicznych, skrzyżowań, rowów, przepustu, poboczy, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału 

technologicznego.

54 2402072 gmina Kozy śląskie gmina 1 500 000,00 1 750 000,00 Przedmiotem inwestycji jest 'Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Lipowej, Kalinowej i Morelowej w Kozach -o całk. dł. 1 063,0 mb.

Przebudowa będzie polegać na przebudowie konstrukcji jezdni, poboczy i zjazdów do posesji przedmiotowych dróg wraz z przebudową ich odwodnienia oraz dodatkowo przebudową chodnika dla 

pieszych i zjazdów publicznych na ul.Lipowej, przebudowa skrzyżowań.

Parametry tech. projek. ciągu:

- klasa drogi:  L-ul.Lipowa, D-ul.Kalinowa, Morelowa

- kategoria ruchu: KR3-ul.Lipowa, KR2-ul.Kalinowa, Morelowa

- przekrój drogi – uliczny L ½ i D1/2 

- prędkość projektowana 30 km/h

55 2402072 gmina Kozy śląskie gmina 5 000 000,00 5 850 000,00 Przedmiotem jest budowa hali widowiskowo-sportowej ze stałą widownią dla 239 osób. Obiekt będzie jedno i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o maksymalnych zewnętrznych wymiarach 

bryły budynku: 36,55 m x 59,40 m. W powstałym obiekcie znajdą się między innymi – hala wid-sportowa o pow.1272,5m2, 3 szatnie i 2 sale dydaktyczne.

Dane charakterystyczne:

- powierzchnia użytkowa: 1964m2

- kubatura: 16 050m3

- wysokość sali widowiskowo - sportowej nad boiskami ok: 7,5m- 9m,a do pokrycia dachu 9,5m do 10,20m



56 2402082 gmina Porąbka śląskie gmina 472 420,00 472 420,00 Przedmiotem inwestycji „Modernizacja ul. Bażanciej w Porąbce w km od 0+000 do km 0+161 - etap I i II” są roboty drogowe polegające na modernizacji drogi wewn. (po modernizacji – gminnej) 

ul. Bażanciej w Porąbce stanowiącej jedyny dojazd do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W ramach zadania na całej długości modernizowanej drogi zostaną także wykonane 

utwardzone pobocza, odwodnienie - system kanalizacji deszczowej zakończony separatorem. Szer. drogi to 6,5 m w tym jezdnia 5 m.

57 2402093 gmina Wilamowice śląskie gmina 10 000 000,00 12 000 000,00 Przedmiot zadania polegać będzie na budowie przedszkola dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o wymiarach 53,15 m x 26,25 m i wysokości 10,78 m. Inwestycja zlokalizowana będzie na 

działkach nr 1993/1, 1994/3 znajdującej się w Pisarzowicach przy ul. Sportowej i Szkolnej. Budynek przedszkola podzielono tak, aby oddziały integracyjne przedszkola znajdowały się na parterze, a 

pozostałe siedem oddziałów na parterze. Ponadto w budynku znajdować będą się strefy: komunikacyjno-szatniowa, administracyjna i kuchenna. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi 1395,29 

m2. W projektowym przedszkolu będzie 10 oddziałów po maksymalnie 25 dzieci, łącznie 250 dzieci.

58 2402102 gmina Wilkowice śląskie gmina 1 130 072,50 1 130 072,50 Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej”. 

Zadanie obejmuje w szczególności:

- poszerzenie jezdni 

- wykonanie pobocza utwardzonego

- budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem

- wykonanie zjazdów 

- budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej

- umocnienie narzutem kamiennym miejsca wylotu kanalizacji deszczowej

- budowę kanału technologicznego w ciągu projektowanego chodnika

- wymianę wodociągu

59 2402102 gmina Wilkowice śląskie gmina 6 000 000,00 8 013 440,00 Budowa przedszkola w Mesznej przy ul. Szczyrkowskiej i Agrestowej obejmuje:

- budowę 6 sal przedszkolnych z  łazienkami i magazynami, sal do zajęć  indywidualnych, strefy wejściowej, strefy socjalno- administracyjnej, zaplecza kuchennego, strefy technicznej i  

pomieszczeń towarzyszących,

- zagospodarowanie  terenu wraz z dojściami pieszymi, dojazdami i miejscami postojowymi, strefą rekreacji i wypoczynku w tym placem zabaw, budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 

ogrodzeniem  terenu.

60 2403042 gmina Brenna śląskie gmina 1 101 990,92 1 101 990,92 Wniosek dotyczy „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w Gminie Brenna” o 4,132 km kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych. Inwestycja stanowi 

uzupełnienie podstawowych elementów infrastruktury technicznej gminy i przyczyni się do poprawy warunków życia  mieszkańców oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną miejscowości. 

Zawnioskowano o przyznanie dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na pokrycie części kosztów.

61 2403052 gmina Chybie śląskie gmina 1 620 000,00 1 620 000,00 Kompleksowe wykonanie przyłączy dla min. 720 szt. nieruchomości do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (46,8km) na terenie gminy Chybie, w  tym: roboty budowalne, materiały, 

odbiory, nadzór.  Gmina posiada 735 przedwstępnych umów od Właścicieli nieruchomości jako deklaracje podłączenia się do budowanej kanalizacji. Jak w ubiegłych latach Gmina, jako inwestor 

zastępczy, planuje wykonanie przyłączy udzielając mieszkańcom 45% dofinansowania do kosztów przyłączenia nieruchomości.

62 2403082 gmina Hażlach śląskie gmina 1 900 000,00 1 900 000,00 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu w celu adaptacji poddasza na cele dydaktyczne oraz dostosowania budynku do wymogów p.poż 

jako kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 roku obejmującego przebudowę, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele 

dydaktyczne.  W wyniku reformy systemu edukacji ponownie utworzono szkoły podstawowe 8-klasowe, wcześniej w budynku szkoły zostały utworzone oddziały przedszkolne i w obecnej chwili 

brak miejsca w szczególności, że część klas jest podwójna. Realizacja inwestycji pozwoli na rozwiązanie problemów lokalowych zespołu szkolno-przedszkolnego oraz pozwoli na dostosowanie 

budynku do wymogów ppoż. i sanitarnych z uwagi na ulokowanie w nim oddziałów przedszkolnych.  W 2019/2020 roku udało się wykonać prace związane z termomodernizacją budynku oraz 

prace remontowe. Obecnie konieczne jest wykonanie pozostałych prac adaptacyjnych. 



63 2403092 gmina Istebna śląskie gmina 2 825 000,00 5 650 000,00 Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK)  w centrum Istebnej wraz z układem komunikacyjnym, siecią i przyłączem elektroenergetycznym, siecią kanalizacji sanitarnej oraz 

wodociągowej, budowę murów oporowych, kanalizacji deszczowej i wykonanie obiektów małej architektury. Budynek GOK znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i wymaga gruntownej 

rewitalizacji. W GOK znajduje się biblioteka publiczna. Gmina Istebna posiada pełną dokumentację projektową. 

64 2403103 gmina Skoczów śląskie gmina 4 000 000,00 4 500 000,00 Przedmiotem projektu jest „Budowa budynku użyteczności publicznej – Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej” zakłada budowę przedszkola w płd.-zach. części kompleksu szkolno-

przedszkolnego na terenach zielonych. Projektowana powierzchnia użytkowa budynku to 605,9m2, składają się  na nią zaplecze socjalno-gospodarcze, w pełni wyposażona kuchnia oraz sale dla 

dzieci wraz z niezbędnym zapleczem sanitarno-gospodarczym i szatnią. Obiekt przewidziano jako przedszkole z trzema oddziałami na łączną liczbę 75 dzieci.

65 2403113 gmina Strumień śląskie gmina 3 000 000,00 3 651 868,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawit.-ciśnien. z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni  w Bąkowie-etap III. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanit. grawit.– ciśnien. z 

odtworzeniem nawierzchni  dróg w Bąkowie:

- kanały  grawit. z rur PCV o śr.200mm i dł.ok.3,5 km

- kanały grawit. z rur PCV o śr.160mm i dł.ok.0,75 km

- przewody tłoczne z rur ciśnien. o śr.90mm i dł.ok.0,5km

- zabudowę przepompowni ścieków wraz z wykonaniem ogrodzenia, bramy wjazdowej, nawierzchni terenu przepomp.oraz z budową zjazdu do przepompowni.

66 2404032 gmina Janów śląskie gmina 3 500 000,00 4 300 000,00 Przedmiotem zadania jest „Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu”. Będzie to pierwsza pełnowymiarowa sala gimnastyczna na terenie 

Gminy Janów. Znajdą się w niej: boiska do gier zespołowych (koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i halowej piłki nożnej), pomieszczenia sportowo-rekreacyjne (siłownia i sala do zajęć rekreacyjnych 

i gimnastycznych) oraz zaplecze sanitarno - socjalne. W ramach zagospodarowania terenu powstanie bieżnia oraz boisko do siatkówki. Gmina na budowę hali posiada już dokumentację 

projektową i pozwolenie na budowę. 

67 2404082 gmina Kruszyna śląskie gmina 1 975 000,00 1 975 000,00 Zadanie obejmuje IV etap przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna”. W ramach tego zadania 

68 2404092 gmina Lelów śląskie gmina 400 000,00 400 000,00 Przedmiotem inwestycji jest remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu. Zadanie obejmuje przebudowę części użytkowej poddasza pod biura i sale dla stowarzyszenia, koła gospodyń i Gminnej 

biblioteki publicznej. Na piętrze powstaną również nowe toalety. Budynek świetlicy został zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1495/1 obręb Podlesie. Zakres prac obejmuje rozebranie 

istniejących ścian działowych, wykończenia ścian i sufitów, posadzek. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz oprawami. Montaż nowych drzwi wewnętrznych.

69 2404122 gmina Olsztyn śląskie gmina 640 000,00 640 000,00 Przedmiotem inwestycji jest skomunikowanie przestrzeni publicznej zdefiniowanej w planie zagospodarowania Olsztyna jako usługi kultury pod ruinami XIV-wiecznego zamku w Olsztynie 

(największy na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej).  W ramach zadania wykonana zostanie droga dojazdowa łącząca Zamek z centrum Olsztyna, miejsca parkingowe, ustawione zostaną elementy 

małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery, lampy parkowe zasilane solarnie, nasadzona zostanie roślinność. Zostanie również wykonany system odprowadzania wody deszczowej, która 

obecnie zalewa posesje należące m.in. do instytucji państwowych i samorządowych.

70 2404132 gmina Poczesna śląskie gmina 380 000,00 380 000,00 Przedmiotem zadania jest budowa chodnika z odwodnieniem  przy ulicy Konwaliowej w miejscowości Sobuczyna.  W zakres prac wchodzić będą roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, chodnik z 

kostki brukowej, zjazdy z kostki brukowej oraz odwodnienie – drenaż. Chodnik ma być zlokalizowany jednostronnie od strony północnej drogi gminnej



71 2404132 gmina Poczesna śląskie gmina                                440 000,00 440 000,00 Przedmiotem zadania jest budowa chodnika z odwodnieniem  przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa.  W zakres prac wchodzić będą roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, chodnik z kostki 

brukowej, zjazdy z kostki brukowej oraz odwodnienie. Chodnik ma być zlokalizowany jednostronnie od strony północnej drogi gminnej

72 2404152 gmina Rędziny śląskie gmina 1 237 114,00 1 237 114,00 "Budowa drogi gminnej od drogi serwisowej autostrady A1 do działki 204,723” obejmuje wykonanie:drogi gminnej o szer.6m,kategorii ruchu KR4,kl.technicznej L od drogi serwisowej autostrady 

A1 do ter.przemysłowych położonych w obrębie Kościelec Lotnisko;skrzyżowania z tą dr.serwisową i z drogą gminną ul. Młyńską;systemu odwodnienia,rowów,zjazdów do pól.Budowa dotyczy 

nowego odcinka drogi o długości 500m,który pozwoli połączyć tereny przemysłowe z dr.serwisową, omijając ter. z zabudową mieszkaniową.

73 2405011 gmina Knurów śląskie gmina 6 500 000,00 7 600 000,00 Projekt pn. „Szkoła bez barier–przebudowa MSP 4 wraz z adaptacją placu szkolnego” polega na przebudowie MSP 4 w Knurowie w zakresie prac ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i 

elektrycznych i dostosowaniu całego obiektu, w tym adaptacją placu szkolnego, do aktualnych wymogów w zakresie przepisów ppoż. i dostępności architektonicznej, cyfrowej i społecznej, również 

w zakresie dostępności dla osób z różnymi stopniami niepełnosprawności.

74 2405063 Gmina Sośnicowice śląskie gmina 544 000,00 544 000,00 Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Raciborskiej 28 w Bargłówce. W ramach Inwestycji nastąpi: budowa zbiornika napowietrznego o poj. 

V=2700l na gaz wraz z jego wygrodzeniem ogrodzeniem systemowym, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej 

(zasilanie nowym kotłem gazowym kondensacyjnym o mocy min. 50 kW.), przebudowa: instalacji wodociągowej wraz z budową instalacji ciepłej wody użytkowej (zastąpienie ogrzewania wody na 

kuchni gazowej podgrzewaczem zasobnikowym z wężownicą, zasilanym kotłem gazowym kondensacyjnym o mocy ok. 25 kW.),  przebudowa wewnętrznej oraz budowa zewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej, modernizacja instalacji elektrycznych i oświetlenia. Nieekologiczne tymczasowe urządzenia grzewcze na paliwo stałe i oraz elektryczne  urządzenia do podgrzewu ciepłej 

wody użytkowej zostaną zdemontowane i zastąpione nowymi, efektywnymi i ekologicznymi. Ociepleniu zostaną poddane ściany zewnętrzne, dach budynku. Zostanie także zabudowana nowa 

stolarka drzwiowa i okienna na stolarkę PCV z szybami zespolonymi oraz brama garażowa na aluminiową segmentową z ociepleniem.

75 2405073 gmina Toszek śląskie gmina 2 000 000,00 3 000 000,00 Przedszkole w miejscowości Kotulin dla dzieci w wieku 3-5 lat z sołectw Kotulin i Proboszczowice. Obiekt przewidziany został dla 3 oddziałów przedszkolnych (75 dzieci oraz 15 osób personelu). W 

chwili obecnej gmina posiada wykonaną dokumentację projektową oraz teren pod przyszłą inwestycję. Inwestycja została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek.

76 2405082 gmina Wielowieś śląskie gmina 2 000 000,00 2 000 000,00 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa szkoły w Świbiu o 4-oddziałowy segment przedszkola.

Rozbudowa budynku szkoły o segment przedszkolny podyktowana jest nie tylko racjonalizacją kosztów

funkcjonowania oświaty ale także problem właściwej funkcjonalności zaplecza kuchennego wraz ze

stołówką w obiekcie szkolnym. Dlatego w nowym budynku przedszkola zaprojektowano oprócz

pomieszczeń przedszkolnych także zaplecze kuchenne i stołówkę które obsługiwać będzie dzieci

przedszkolne jak i szkolne. Pomieszczenie byłej stołówki w obiekcie szkoły adaptowane zostanie, jako

potrzebna sala lekcyjna.

77 2406052 gmina Opatów śląskie gmina 3 272 500,00 3 272 500,00 Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Opatowie o nowy blok technologiczny o przepust.250m3/d (reaktor biol. z osad. wtórnym i zbior. osadu) w celu ograniczania procesu 

przedostawania sięniebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby. Realizacja inwestycjipozwoli na zwiększenie łącznej przepustowości do 500m3/d. Ze względu na 

koszty ponoszone wzwiązku z pandemią, gmina była zmuszona przesunąć zakup, co stanowi ograniczenie w dostępie do usług komunalnych.

78 2406062 gmina Panki śląskie gmina 750 000,00 750 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 6930245 Panki - Ceglarze - Zwierzyniec III - Konieczki 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej prowadzącej od dworca PKP w Pankach do miejscowości Konieczki gzie łączy się z drogą powiatową. Przebudowana droga umożliwia 

dojazd do największego na terenie gminy oraz w regionie Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. Droga na długości 3,3 km zyska nową nawierzchnię z mieszanek asfaltowo - 

bitumicznych, utwardzone pobocza oraz rowy umożliwiające odprowadzenie wód powierzchniowych. Przebudowa drogi umożliwi bezpieczny dojazd do pracy dla ludności zachodniej części Gminy 

Panki oraz sąsiednich miejscowości.



79 2406072 gmina Popów śląskie gmina 4 000 000,00 5 500 000,00 Zadanie ma na celu budowę pełnowymiarowej hali sportowej z płytą boiska do siatkówki, koszykówki, futsalu, zaplecze socjalno-sanitarne (szatnie, łazienki, toalety, pokój trenera, magazyn 

sprzętu sportowego itp.) oraz trybunami. Budynek hali sportowej będzie znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Popowie

80 2406082 gmina Przystajń śląskie gmina 1 200 000,00 1 200 000,00 Przedmiotem inwestycji jest „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń” poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia wody w Borze Zajacińskim (budowa zbiornika 

retencyjnego, sieci międzyobiektowych, montaż układu pomp poziomych wraz z adaptacją lub rozbudową budynku technicznego, wymiana sterowania, montaż odstojnika) oraz budowę odcinków 

transferowych wodociągu w kierunku miejscowości Kamińsko wraz z budową stacji podnoszenia ciśnienia (przepompowni na istniejącej sieci wodociągowej).  

81 2407052 gmina Kochanowice śląskie gmina 1 500 000,00 1 500 000,00 „Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole szkolno-przedszkolnym w Kochcicach”.

Przedmiotem projektu jest modernizacja kotłowni polegająca na demontażu instalacji CO i montażu pomp ciepła CO (3 szt.) i cwu (3 szt.), modernizacja wentylacji z rekuperacją GWC.  W ramach 

projektu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne na dachu budynku o mocy 50 KWp.

W wyniku realizacji projektu planowana jest poprawa efektywności energetycznej budynku a także zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji a także wzrost atrakcyjności 

ekologicznej Gminy Kochanowice.

82 2407052 gmina Kochanowice śląskie gmina 2 500 000,00 2 500 000,00 „Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID-19 poprzez rozbudowę i przebudowę części istniejącej szkoły w Lubecku na przedszkole publiczne wraz z termomodernizacją”.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa części istniejącej Szkoły Podstawowej w Lubecku z przeznaczeniem na funkcjonowanie przedszkola dla 50 dzieci. Projekt zakłada wykonanie 

dobudowy budynku, w którym znajdować się będą pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola. Dodatkowo zaadoptowane zostaną pomieszczenia w części już 

istniejącego budynku szkoły. Budynek poddany zostanie kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła, dostosowany do osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowane 

zostanie jego otoczenie.

83 2408031 gmina Orzesze śląskie gmina 3 000 000,00 5 000 000,00 Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Orzeszu o 3 oddziały (75 dzieci). Rozbudowa i modernizacja kuchni. Wymiana kotłowni węglowej na pompę ciepła zasilaną bateriami fotowoltaicznymi.

84 2408042 gmina Ornontowice śląskie gmina 458 668,35 458 668,35 Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej.Zadanie obejmuje przebudowę zespołu szatni przy sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Ornontowicach wraz z pomieszczeniem na piec 

c.o. podgrzewający wodę w budynku szkoły.

W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane, roboty instalacyjne – demontaż, roboty instalacyjne wod-kan, roboty instalacyjne elektryczne

85 2408042 gmina Ornontowice śląskie gmina 668 658,00 668 658,00 Przedmiotem inwestycji jest "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia w Ornontowicach". Zadanie obejmuje budowę około 2km nowej sieci wodociągowej. Istniejąca sieć wodociągowa przy 

ul. Solarnia jest wyeksploatowana, nieszczelna, nie zapewnia możliwości nieprzerwanej dostawy wody o wymaganych parametrach do istniejących budynków. Jej ograniczona przepustowość oraz 

zły stan techniczny nie pozwalają na rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Solarnia i przyłączanie nowych budynków. Tylko w pierwszym półroczu roku 2020, z przyczyn wskazanych wyżej, 

odmówiono wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej dla pięciu nowo projektowanych budynków.

86 2408052 gmina Wyry śląskie gmina 3 912 283,00 3 912 283,00 Zakres projektu obejmuje rozbudowę budynku publicznego szkoły mieszczącej się w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141 wraz z termoizolacją. Projekt w szczególności obejmuje: 1. rozbudowę 

istniejącej świtlicy (jadalni) o 50 nowych miejsc dla spożywania posiłków, 2. budowę parkingu przy szkole wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem, 3. przebudowę instalacji gazowej budynku, 

4. montaz instalacji OZE, 5. prace termomodernizacyjne obiektu (wymiana okien, wymiana źródeł ciepła, docieplenie przegród zewnętrznych w częściach niedocieplonych, likwidacja luksferów)



87 2409023 gmina Koziegłowy śląskie gmina 1 545 287,00 1 545 287,00 W ramach zadania planuje się wykonanie "Przebudowy drogi gminnej nr 595018S ul. Szkolna w m. Gniazdów”. Droga obecnie posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości zmiennej od 5,0 do 

6,0m. Stan nawierzchni jest zniszczony, posiada liczne ubytki i nierówności. Droga posiada odkształcenia zarówno w przekroju podłużnym jak i poprzecznym. W wyniku zdarzeń drogowych na 

drodze wojewódzkiej 789 droga wykorzystywana jest do objazdu. Chodniki częściowo zniszczone, kanalizacja deszczowa częściowo niedrożna. Dla uchronienia przed całkowitym zniszczeniem jej 

przebudowa jest konieczna.

88 2409023 Gmina i Miasto 

Koziegłowy

śląskie gmina 2 000 000,00 2 000 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic –Miłej, Akacjowej, Leśnej w miejscowościach Oczko, Lgota Mokrzesz i Lgota Nadwarcie. Sieć kanalizacji sanitarnej obejmować będzie układ grawitacyjny 

odprowadzania ścieków sanitarnych oraz tłoczny wraz z lokalną przepompownią ścieków. Kanalizacja sanitarna z rur PVC-U śr.160mm, 200 mm, wykonanie kanalizacji metodą wykopu wąsko 

przestrzennego i bezwykopową oraz budowę lokalnej przepompowni wraz z rurociągiem tłocznej kanalizacji sanitarnej z rur PE śr.90mm.

89 2409032 gmina Niegowa śląskie gmina 1 350 000,00 1 350 000,00 Przedmiotem jest: „budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250 m3 w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów. Budowa Pozwoli 

na wyeliminowanie strat wody jak i zwiększy ciśnienie wody w sieci oraz zabezpieczy przed negatywnymi skutkami suszy mieszkańców gminy Niegowa 

90 2410053 gmina Pszczyna śląskie gmina 3 000 000,00 3 000 000,00 Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie. Celem zadania jest obniżenie zużycia energii w ZSP w Pszczynie i obniżenie substancji zanieczyszczających do atmosfery. 

Przyczyną podjęcia realizacji jest stałe przekraczanie norm zanieczyszczenia środowiska na terenie gminy Pszczyna. Inwestycja przyczyni się do polepszenia jakości powietrza w gminie 

(zmniejszenie emisji pyłów i CO2) i wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców.

91 2410062 gmina Suszec śląskie gmina 2 000 000,00 2 000 000,00 Tytuł inwestycji: „Budowa przedszkola przy ul. Szkolnej w Suszcu”.

Inwestycja polega na budowie przedszkola 8-oddziałowego. Budynek zaprojektowano jako 2-kondygnacyjny w części północnej, w której zaprojektowano hall wejściowy z szatnią, stołówkę z 

kuchnią oraz część administracyjną. W części południowej budynku (parterowej) zaprojektowano 8 sal dydaktycznych przeznaczonych dla dzieci. W ramach inwestycji powstanie również parking i 

plac zabaw. Inwestycja ma pozwolenie na budowę.

92 2411011 gmina Racibórz śląskie gmina                            6 000 000,00 10 000 000,00 Przedmiotem inwestycji jest kompleks. modernizacja 3 obiektów oświatowych polegająca na: termomodernizacji z budową placu zabaw i strefy relaksu dla raciborzan (1-przedszkole), 

modernizacji obiektów sportowych i budową parku edukacyjno-sensorycznego (1 szkoła), adaptacji części budynku szkoły w celu utworzenia i urządzenia oddziałów przedszkolnych, w tym z 

dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz z zastosowaniem nowocz. technologii ekologicznych poprawiających efektywność energ.

93 2411022 gmina Kornowac śląskie gmina 4 000 000,00 4 833 351,16 Rozbudowa obiektów Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie o nowe przedszkole i salę gimnastyczną jest inwestycją dia Gminy niezbędną i w obecnych czasach niemożliwą do realizacji we 

wtasnym zakresie. Ponadto projekt pozwala na niwelowanie różnic w poziomie dostępu do podstawowych usług na obszarach miejskich i wiejskich. Obecnie w tej części Gminy brak jest 

odpowiednich przedszkola oraz sali gimnastycznej.

94 2411042 gmina Krzyżanowice śląskie gmina 1 500 000,00 1 500 000,00 Utworzenie Centrum Turysty w budynku byłej roszarni - przebudowa, termomodernizacja i remont obiektu z przeznaczeniem na przestrzenie wystawiennicze oraz infrastrukturę odpoczynku dla 

turystów. Pomieszczenia będą miejscem ekspozycji pamiątek, artefaktów i przedmiotów związanych z historią gminy, a także ekspozycji dotyczącej samego budynku roszarni wykonanej metodą 

3D - ukazująca wygląd roszarni w czasach jego świetności, kiedy trwała tam produkcja włókna. 



95 2411053 gmina Kuźnia Raciborska śląskie gmina 450 000,00 450 000,00 Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi w miejscowości Rudy— przysiółek Kolonia Renerowska. Droga ta będzie drogą dojazdową do działek przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe oraz do już istniejących domostw. Działki znajdują się w zasobie gruntów gminnych. Długość projektowanej drogi wynosi 170 mb. Droga zostanie oświetlona poprzez montaż lamp 

typu led -oświetlenie uliczne. 

96 2411062 gmina Nędza śląskie gmina 618 100,00 618 100,00 „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy”

Inwestycja obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Śląskich w Nędzy poprzez termomodernizację. Zaplanowane prace obejmować będą:

I. BUDYNEK STOŁÓWKI

1. Docieplenie dachu: 235m2

2. Docieplenie ścian: 400m2

3. Wymianę stolarki okiennej: 60m2

4. Wymianę stolarki drzwiowej: 8,1m2

II. BUDYNEK GLÓWNY SP

1. Docieplenie dachu: 2000m2

97 2412013 gmina Czerwionka- 

Leszczyny

śląskie gmina 630 000,00 630 000,00 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza.

Zadanie polega na termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych łącznie z remontem dachu części mansardowej, izolacje i 

ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie stropu pod poddaszem, remont schodów do piwnicy oraz doświetleniem piwnic. Wymieniony zostanie źródło ciepła na 2 kotły gazowe. Zostanie  

zmodernizowana instalacja c.o.- bez wymiany grzejników na I piętrze

98 2412022 gmina Gaszowice śląskie gmina 3 500 000,00 4 000 000,00 Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szczerbicach.

99 2412042 gmina Lyski śląskie gmina 462 000,00 462 000,00 Inwestycja „Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie”. Projekt przewiduje termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Przedszkola Publicznego w Lyskach 

oddział w Suminie (ocieplenie stropodachu, izolacja dachu, ocieplenia ścian, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej) wraz z wymianą źródła ciepła na gazowe wraz ze zbiornikiem gazu oraz 

instalacjami c.o. Ponadto, zaplanowano wymianę dachu, wymianę stolarki drzwiowej, roboty instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu. Umożliwi to komfortowe prowadzenie zajęć dla kilku 

grup przedszkolnych.  

100 2412042 gmina Lyski śląskie gmina 588 000,00 588 000,00 Inwestycja pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Jankowickiej w Zwonowicach. Szerokość jezdni 5 mb, droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, z dwoma pasami ruchu o szer. 2,5mb. każdy, klasa drogi 

D. Droga o nawierzchni asfaltowej o długości 820 mb wraz obustronnymi poboczami. W ramach zadania będą przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi Kamieniec, Krasickiego, Lipowa i 

powiatową ul. Sumińska (645074S, 645075S, 645076S, 3536S) poprzez dostosowanie konstrukcji nawierzchni, spadki itp. Kanalizacja o długości 689 mb. 

101 2412042 gmina Lyski śląskie gmina 1 050 000,00 1 050 000,00 „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych ul. Łącznej i Łąkowej w Nowej Wsi”. Są to dwie równoległe drogi które zostaną połączone. W ten sposób zostanie zapewniony bezpieczny dojazd dla 

mieszkańców gdyż obie ulice są bardzo wąskie przez co bardzo trudne jest wykonywanie manewrów, zwłaszcza wymijania i omijania. Powoduje to problemy związane z wywozem śmieci itp. 

Obecnie obie ulice mają nawierzchnię częściową utwardzoną pozbawioną jakiegokolwiek odwodnienia. Docelowo będą mieć nawierzchnie asfaltową o długości 638,00 m, szerokości 4,00 m, 

kanalizacja na całym odcinku drogi.  



102 2412052 gmina Świerklany śląskie gmina 5 000 000,00 10 430 600,82 Przedmiotem zadania jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świerklanach przy 

ul. Pogodnej. Modernizacja oczyszczalni ma na celu usprawnienie funkcjonalności jej pracy. 

 Wybudowana zostanie również farma fotowoltaiczna w celu znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej istniejącej oczyszczalni  ścieków.  W zakres inwestycji wchodzą: 

1. Przebudowa i zwiększenie przepustowości kanałów doprowadzających ścieki na oczyszczalnię, przebudowy punktu zlewnego ścieków dowożonych, 

2. Modernizacji reaktorów biologicznych RBS i RBN, 3. Modernizacji gospodarki osadowej oczyszczalni polegającej na wykonaniu murów poletek osadowych wraz z ich zadaszeniem ,budowie wiaty 

do magazynowania biomasy, budowie hali wraz z instalacją do przetwarzania osadów ściekowych opartej na  kompostowni bębnowej oraz sytemu rozdrabniania i mieszania biomasy z osadem, 

4. Budowa farmy fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wnioskowane zadanie jest kontynuacją rozpoczętego już etapu inwestycji polegającej 

na zabudowie zbiornika retencyjnego ścieków wraz z układem napowietrzania i zasilaniem oraz zabudowie przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem, na istniejącym kanale sieci sanitarnej.

103 2413021 gmina Miasteczko Śląskie śląskie gmina 1 513 119,63 1 513 119,63 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja istniejącej części

budynku OSP Żyglinek. Będzie ona polegała na: rozbudowie i powiększeniu o pomieszczenia niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostki, pełniejszego wykorzystania sali spotkań, 

termomodernizacji części istniejącej poprzez docieplenie przegród, wymianę stolarki, montażu energooszczędnego oświetlenia LED, paneli fotowoltaicznych (on-grid), instalacji wentylacji i 

klimatyzacji, modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., pracach odtworzeniowych.

104 2413031 gmina Radzionków śląskie gmina 1 500 000,00 3 042 090,00 Wniosek dotyczy przebud.drogi ul. Artylerzystów w Radzionkowie.

Jezdnia i chodnik ulicy wykazują ubytki, pęknięcia, nierówności. 

Parametry techniczne:

- dł. jezdni: 646,97mb,

- szer. jezdni: od 5,5 do 6,5 mb i 3,50 mb odcinek boczny,

- dł. chodników: 1134,84 mb.

W ramach inwestycji wykonana zostanie: przebud.nawierzchni poboczy, wymiana krawężników, nawierzch. jezdni z mas bitumicznych, wymiana wpustów ul. wraz z przykanalikami, oznakowanie 

pionowe i poziome.

105 2413041 gmina Tarnowskie Góry śląskie gmina 4 500 000,00 5 488 500,00 Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach. Zadanie ma na celu wymianę nawierzchni drogi, uporządkowanie 

ciągów pieszych oraz ciągów komunikacji kołowej, poprawę bezpieczeństwa i funkcjonalności, poprawę estetyki obszaru oraz ujednolicenie parametrów technicznych dróg w ścisłym centrum 

miasta Tarnowskie Góry.

106 2413041 gmina Tarnowskie Góry śląskie gmina                            3 500 000,00 11 501 414,00 Budowa boisk treningowych TS Gwarek Tarnowskie Góry. Projekt dotyczy budowy dwóch ogólnodostępnych boisk treningowych na terenie obiektu sportowego administrowanego przez klub 

piłkarski TS Gwarek Tarnowskie Góry. Ponadto zaplanowano zakup trybun oraz budowę zaplecza z szatniami i sanitariatami. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie również 

zagospodarowanie przyległego terenu poprzez budowę drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych.

107 2413041 gmina Tarnowskie Góry śląskie gmina 10 000 000,00 15 142 750,00 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry. Zadnie dotyczy uzupełnienia tzw. „białych plam” na mapach w zakresie brakującej sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry. Wykonana w ramach inwestycji infrastruktura będzie umożliwiała podłączenie do kanalizacji sanitarnej mieszkańców, którzy do tej pory 

nie mieli takiej możliwości.

108 2413062 gmina Ożarowice śląskie gmina 2 250 000,00 2 250 000,00 Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarowicach. Projekt polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 500 kW, która zostanie zlokalizowana 

w pobliżu oczyszczalni ścieków w Ożarowicach. Wybudowana w ramach projektu infrastruktura, ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków.



109 2413082 gmina Tworóg śląskie gmina 1 677 857,00 1 677 857,00 Projektowany budynek szkolnej sali sportowej wraz z zapleczem w Wojsce zostanie połączony łącznikiem z budynkiem istniejącej szkoły. Hala będzie służyć głównie, jako sala gimnastyczna dla 

uczniów szkoły, ale również – po zajęciach lekcyjnych jako sala sportowa dla mieszkańców gminy. Pomiędzy salą a szkołą – w łączniku zaprojektowano dodatkowe wejście do szkoły. Projektowana 

sala sportowa dostępna będzie dla uczniów poprzez łącznik ze szkołą, który jednocześnie stanowić będzie hol wejściowy do sali sportowej. Z w/w holu dostępne będą: budynek szkoły istniejącej 

oraz sala sportowa. Sala gimnastyczna będzie doświetlona w stopniu bardzo dobrym światłem dziennym oraz światłem sztucznym, będzie posiadać niezależne drogi komunikacyjne do budynku 

istniejącej szkoły oraz na zewnątrz budynku. Takie rozwiązanie pozwoli korzystać z sali gimnastycznej poza lekcjami. Budynek sali wraz z łącznikiem umożliwi korzystanie osobom 

niepełnosprawnym.    Budowana sala sportowa będzie posiadała energooszczędną rekuperację, która pozwoli zwiększyć odzysk ciepła z wentylacji i oszczędności na ogrzewaniu. Ponadto planuje 

się montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy 10 kWp składającej się z 30 paneli fotowoltaicznych szkoła zmniejszy zapotrzebowanie na energię.

PLANOWANY ZAKRES INWESTYCJI: 

• Dobudowa do istniejącego budynku obiektu;

• Wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych;

• Połączenie z funkcjonalne z obecnym budynkiem Szkoły Podstawowej;

• Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nawierzchni chodników oraz miejsc parkingowych; 

Rozbudowa będzie miała na celu zwiększenie parametrów użytkowych o ok.  474 m2. 

W celu zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z rozbudowanego obiektu zaplanowano miejsce postojowe w sąsiedztwie strefy wejściowej dla niepełnosprawnych na 

zaprojektowanym parkingu. 

110 2414011 gmina Bieruń śląskie gmina 642 132,00 642 132,00 Projekt pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń realizowany jest 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Inwestycja polega na:

- przebudowie drogi o dł. 0,405 km,  

- przebudowie 4 skrzyżowań, 

- regulacji istniejącego zjazdu do garaży,

- przebudowie odwodnienia drogi, 

- zabezpieczeniu kolidujących sieci infrastruktury technicznej, 

- poprawie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, budowę 47 nowych miejsc parkingowych oraz wyniesionych skrzyżowań.

111 2414011 gmina Bieruń śląskie gmina                         1 134 527,00 zł 1 134 527,00 Projekt pn.: Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy 

Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I realizowany jest w ramach RPO WSL 2014-2020.

Przedmiot projektu obejmuje budowę:

- centrum przesiadkowego w Bieruniu Nowym wraz z parkingiem P&R oraz B&R,

- ścieżek rowerowych,

- oświetlenia istniejącej drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej oraz oznakowanie w/w tras rowerowych w celu powiązania ich z Centrum Przesiadkowym.

112 2414031 gmina Lędziny śląskie Gmina 1 000 000,00 1 151 658,00 Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastruktura oraz szambem i budynkiem technicznym

113 2414042 gmina Bojszowy śląskie gmina 1 024 733,00 1 024 733,00 Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowoczesnej strażnicy dla jednostki OSP. Parterowy budynek o pow. 300 m² będzie posiadał garaż dwustanowiskowy na wozy bojowe oraz wymagane 

pomieszczenia towarzyszące, w tym także dużą salę szkoleniową. Będzie on ogrzewany przez kondensacyjny kocioł gazowy, a mniejsze zużycie energii elektrycznej zapewni zabudowana na dachu 

instalacja fotowoltaiczna.

114 2414052 gmina Chełm Śląski śląskie gmina 500 000,00 500 000,00 Przedmiotem inwestycji jest "Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski" przewiduje modernizację oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia 

efektywności energetycznej,tj. modernizację 776 opraw oraz dowieszenie 429 opraw oświetleniowych. Projektowane oświetlenie gwarantuje wysoką energooszczędność, poprawę jakości 

oświetlenia, zmniejszenie kosztów konserwacji i eksploatacji. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, wnioskowana kwota stanowi wkład własny.



115 2415011 gmina Pszów śląskie gmina 8 000 000,00 9 900 000,00 Budowa nowego Przedszkola Publicznego z 7 oddziałami przedszkolnymi w Pszowie (Krzyżkowice) dla 175 dzieci. Diagnoza przeprowadzona w perspektywie 3-letniej wykazała konieczność 

zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych w kolejnych latach. Obecnie w Krzyżkowicach znajduje się przedszkole 3 oddziałowe w starym budynku z lat 20, które nie nadaje się do rozbudowy i nie 

spełnia obecnych wymogów-dzieci są w ciasnych salach dlatego tymczasowo zaadaptowano remizę OSP na 2 oddziały przedszkolne.

116 2415021 gmina Radlin śląskie gmina 1 500 000,00 2 000 000,00 Projekt pn. Wiadukt Mariacka dot. przebudowy wiaduktu nad koleją nad koleją w związku z jego złym stanem technicznym, wymiany konstrukcji nośnej, zwiększenia nośności z 16 do 50 ton: klasa 

A, zmniejszenia rozpiętości konstukcji z 3 (46,99m) do 1 przęsłowej (18,8m), poszerzenia obustronnego do 2m i budowy chodnikó na bazie żywic epoksydowych, montażu barier energochłonnych, 

zastosowania w przęsłach skrajnych konstrukcji z gruntu zbrojnego, przeprowadzenia uzbrojenia w kapach chodnikowych

117 2415021 gmina Radlin śląskie gmina                            3 000 000,00 3 825 000,00 Projekt pn. „Żłobek w Radlinie", obejmuje: przebudowę budynku na ul. Makuszyńskiego 15 na żłobek oraz rozbudowę o dodatkową powierzchnię, likwidację barier dla niepełnosprawnych, 

budowę windy, zbiornika p.po2 zasilanego deszczówką, parkingu zadaszonego 40 panelami fotowoltaicznymi - energia dla obiektu (C.O. z sieci miejskiej), prace adaptacyjne w piwnicach, parterze, 

I piętrze, poddaszu i dachu oraz budową placu zabaw i drogi dojazdowej. Obiekt przeznaczony jest dla 36 dzieci.

118 2415031 gmina Rydułtowy śląskie gmina 1 000 000,00 1 000 000,00 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach. Obejmuje:                                                                     - dokumentację techniczną                                                                              - 

wydzielenie co najmniej 4 sal dydaktycznych każda dla ok. 20-25 dzieci, sanitariatów i szatni oraz pokoju nauczycielskiego                                                                     - zamontowanie domofonów dla 

każdej sali, montaż klimatyzacji, modernizację wewn. instalacji elektrycznej, c.o. , kanalizacyjnej, c.w.u. i z.w.u. w niezbędnym zakresie                                                                                     - 

przebudowę instalacji hydrantowej w całym budynku                                                                                                                        - modernizację instalacji deszczowej w segmencie A 

119 2415041 gmina Wodzisław Śląski śląskie gmina 3 360 000,00 3 360 000,00 Projekt dot. przebudowy punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal.Obejmuje przebudowę budynku gosp.na budynek PSZOK,wraz z infr.towarzyszącą:utwardzenie placu gosp.,odbudowa 

instalacji wew.,zakup sprzętu(koparka,samochód typu hakowiec).Nowoczesna i funkcjonalna forma prop.rozwiązań umożliwia realiz.wymagań prawnych gminy i ponowne wykorzystanie 

odebranych odpadów(zasada 3R).PSZOK oprócz funkcji związanych ze zbieraniem odpadów będzie też swoistym centrum edukacji prowadzonej dla mieszkańców.

120 2415052 gmina Godów śląskie gmina 720 000,00 720 000,00 Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja 116 w Skrzyszowie. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy obiektu kultury materialnej wpisanego do gminnej ewidencji 

zabytków w zakresie wymiany konstrukcji dachu, pokrycia wraz z wykonaniem docieplenia połaci dachowych oraz modernizacji elewacji (w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków 

– bud. wpisany do gminnej ew. budynków), modernizacja klatki schodowej zew. celem dostosowania do obowiązujących warunków technicznych. Zakres prac obejmuje także roboty 

dostosowujące do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Koszty robót dla części obiektu będącego przedmiotem najmu Wnioskodawca pokryje z własnych środków. 

121 2415062 gmina Gorzyce śląskie gmina 2 500 000,00 3 000 000,00 Projekt” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie  przy ul. Szkolnej 1” zakłada  remont starego (ponad osiemdziesięcioletni) budynku tj.:  remont instalacji c.o.; 

termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty elewacyjne. Celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz elektryczną w budynku, co przełoży się na efekt 

ekologiczny, pozytywny wpływ na środowisko,  zwiększenie komfortu użytkowania oraz obniżenie kosztów użytkowania.

122 2415072 gmina Lubomia śląskie gmina 1 200 000,00 1 200 000,00 Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lubomia. Aktualnie Gmina nie posiada takiego punktu, co jest dużym utrudnieniem dla 

mieszkańców. Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, zapewniając tym samym dostosowanie do wymogów 

prawnych zawartych w przepisach krajowych i UE.



123 2415092 gmina Mszana śląskie gmina 4 000 000,00 5 744 500,00 „Rewitalizacja centrum Gogołowej” Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu wielofunkcyjnego (siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej  i Ośrodka Kultury) wraz z wykonaniem 

zagospodarowania terenu wokół (budowa miejsc postojowych dla samochodów osob. i parkingu dla autobusów, oraz placu do organizacji imprez plenerowych). Inwestycja powstanie w miejscu 

zdegradowanego przez wpływy górnicze, przeznaczonego do wyburzenia, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Planowana rewitalizacja integruje wieś ( w sensie społecznym i urbanistycznym) i 

wpływa na poprawę bezpieczeństwa  w gminie.

124 2416021 gmina Zawiercie śląskie gmina 5 000 000,00 12 000 000,00 Rozbudowa systemu tras rowerowych w Zawierciu. Inwestycja budowy uzupełniających odcinków ścieżek rowerowych miejscowo z chodnikami dla zabezpieczenia ruchu pieszego, przebudowy 

nawierzchni istniejących odcinków oraz oznakowania dla ciągłości odcinków tras w drogach publicznych na zasadach ogólnych znakami poziomymi i pionowymi wraz z zabudową małej 

architektury oraz węzłem przesiadkowym w rejonie DK78.Zadanie uzupełni obecnie budowany system 24 km tras między 4 węzłami przesiadkowymi. 

125 2416032 gmina Irządze śląskie gmina 1 533 578,18 1 533 578,18 Przedmiotem wniosku jest kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze. Zakres zaplanowanych prac obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich i 

termomodernizacyjnych poprzez wymianę dachu, izolację ścian fundamentowych, termomodernizacje elewacji zewnętrznych 

z doborem nowej kolorystyki dawnego dworu wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymiany źródła ciepła wraz z instalacją c.o. w budynku. Wszystkie zaplanowane prace wpływają na zwiększenie 

efektywności energetycznej budynku.

126 2416042 gmina Kroczyce śląskie gmina 1 962 000,00 1 962 000,00 Inwestycja będzie polegała na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kostkowicach poprzez zwiększenie jej przepustowości z Qśrd=300m3/d do Qśrd=500m3/d. W zakresie rozbudowy przewidziano 

nowy reaktor SBR o poj. V=500m3 oraz zbiornik retencyjny o poj. V=100 m3. W ramach powyższego uwzględniono również prace z branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA oraz budowę 

instalacji fotowoltaicznej.

127 2416055 gmina Łazy śląskie gmina 1 033 441,00 1 033 441,00 Projekt polega na dobudowie pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie. Inwestycja dotyczy rozbudowy i dostosowania budynku szkoły do nowego układu 

funkcjonalnego oddziału przedszkolnego działającego przy szkole. W wyniku realizacji inwestycji powstaną dwie sale dydaktyczne wraz z węzłami sanitarnymi i częścią komunikacyjna z 

niezależnym wejściem. Zaprojektowane prace maja na celu poprawę jakości dostępności infrastruktury opiekuńczo edukacyjnej.

128 2416063 gmina Ogrodzieniec śląskie gmina 3 500 000,00 4 974 130,83 Termomodernizacja „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników. Wielofunkcyjny  budynek  użyt. publ. o pow. użytk. 3.337,22m2 .  Funkcjonuje tutaj 8 

instytucji świadczących usługi:  administracyjne, komunalne, opiekuńcze, bezpieczeństwa.  Zakres: docieplenie ścian, wymiana dachu, rynien, stolarki  okiennej i drzwiowej, moderniz. instalacji c.o. 

z wymianą kotła, montaż inst. OZE, wykon. instalacji elektr. i odgromowej, modernizacja instalacji  c.w.u i p.poż.,  przebudowa dróg gminnych wokół i dojazdowych o łącznej dł.  1.094 mb (Pl. 

Wolności, Krótka, Paderewskiego, Szeroka) oraz  chodników,  poboczy i  kanalizacji deszczowej.

129 2416083 gmina Szczekociny śląskie gmina 900 000,00 900 000,00 Przedmiotem projektu jest "Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach". W zakres inwestycji wchodzi: ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych i podłużnych, 

ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana źródła wytwarzania cwu, rozbudowa budynku o zewnętrzną klatkę schodową i część administracyjną, a także 

zagospodarowanie terenu. W budynku funkcjonują jedyne przedszkole publiczne i jedyny żłobek, do których w każdym roku uczęszcza komplet dzieci z terenu gminy.

130 2416083 gmina Szczekociny śląskie gmina 3 200 000,00 3 200 000,00 Przedmiotem inwestycji jest "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka". Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości ok. 

1,7 km, sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,3 km (grawitacyjnej i ciśnieniowej), przyłączy, hydrantów ppoż. oraz dwóch przepompowni ścieków. Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie 

do sieci wod – kan budynków (istniejących i wybudowanych w przyszłości) oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego i warunków eksploatacyjnych sieci wod – kan.



131 2417022 gmina Czernichów śląskie gmina 500 000,00 500 000,00 Przedmiotem inwestycji jest remont drogi ulicy Akacjowej w Międzybrodziu Żywieckim stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego w km od 0+030 do 0+124. W ramach zadania zostaną 

zrealizowane takie prace jak: wzmocnienie korpusu drogi na odcinku zagrożonym osunięciem, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na uszkodzonych odcinkach drogi.

132 2417032 gmina Gilowice śląskie gmina 2 350 000,00 2 350 000,00 Inwestycja polega na Przebudowie drogi powiatowej 1413 S MOSZCZANICA - GILOWICE - ŚLEMIEŃ – LACHOWICE w miejscowości Gilowice na odcinkach od 2+932 do 3+965, w km od 6+865 do 

8+060 wraz z budową chodnika. Droga powiatowa stanowi kluczowy węzeł komunikacyjny Gminy Gilowice. Jest to droga główna przez miejscowość, o dużym natężeniu ruchu,  wzdłuż której 

kształtuje się zwarta zabudowa. Inwestycja polega na przebudowie wymagających odcinków, a jej kluczową role odgrywa budowa normatywnego chodnika dla pieszych (w technologii kostki 

brukowej) oraz budowa kanalizacji deszczowej. 

133 2417042 gmina Jeleśnia śląskie gmina 1 190 259,71 1 190 259,71 Przedmiotem  projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizacje trzech budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia, Domu 

Wielofunkcyjnego w Krzyżowej, Ośrodka Zdrowia w Krzyżowej oraz Ośrodka Zdrowia w Jeleśni.               W ramach projektu w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności 

wykonany zostanie we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych,           w tym: termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje 

sanitarne oraz montaż paneli fotowoltaicznych (OZ w Jeleśni oraz OZ w Krzyżowej). Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Jeleśnia nr 2 „

134 2417052 gmina Koszarawa śląskie gmina 400 000,00 400 000,00 Projekt pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Koszarawa”. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych na 

terenie Gminy Koszarawa. Projektem objętych zostanie 5 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy: 1) budynek Urzędu Gminy w Koszarawie, 2) budynek Przedszkola nr 1 w 

Koszarawie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie, 3) budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszarawie, 4) budynek Ośrodka Zdrowia w Koszarawie oraz 5) budynek Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie. Łączna moc paneli wyniesie ok. 70 kWp. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni się do realizacji priorytetowych 

celów związanych z zieloną energią. Rezultatem inwestycji będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, co przyczyni się do minimalizacji przedostawania się szkodliwych 

substancji do atmosfery.

135 2417082 gmina Łodygowice śląskie gmina 3 200 000,00 4 000 000,00 Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127.

Zakres prac obejmuje:

- rozbudowa budynku o nowe skrzydło – 2 sale przedszkolne wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia gospodarcze i szatniowe,

- przebudowę istniejącego budynku,

- przebudowa i rozbudowa istniejących instalacji wewnętrznych,

- zagospodarowanie działki (plac zabaw)

Pow. zabudowy istniejąca – 160,43 m2, pow. zabudowy projektowana 153, 58 m2. 

136 2417102 gmina Radziechowy-

Wierch

śląskie gmina 3 200 000,00 4 218 337,16 Przedmiotowa inwestycja, która polega na budowie przedszkola w m. Wieprz, w gminie Radziechowy- Wieprz ma na celu poprawę jakości opieki przedszkolnej na terenie gminy. W wyniku 

realizacji projektu oprócz poprawy jakości opieki przedszkolnej, zostanie stworzonych 5 oddziałów dla 125 dzieci (w każdej grupie 25 osób). Z uwagi na brak możliwości wykorzystania dwóch 

obiektów, w których dotychczas prowadzono edukację przedszkolną, zdecydowano się na budowę nowego obiektu. 

137 2417112 gmina Rajcza śląskie gmina 2 467 207,45 2 467 207,45 Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa jednego z istniejących i popularnych, choć obecnie jedynie prowizorycznego ciągu pieszo rowerowego, zapewniających rowerzystom i 

turystom dostęp do jednego z najbardziej atrakcyjnych punktów w Gminie Rajcza – parku, z pominięciem ruchliwej drogi powiatowej 1439S oraz jej skrzyżowania z drogą 1447S w centrum gminy. 

Projekt zakłada: w miejscach, w których istniejący ciąg charakteryzuje się już nawierzchnią z betonu asfaltowego – zwiększenie jego szerokości z 2,0 m do 3,0 m, natomiast w miejscach, w których 

istniejący ciąg charakteryzuje się jedynie nawierzchnią gruntową - wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, o szerokości 3,0 m, z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego, 

obramowanych na całej długości obrzeżami betonowymi. Integralnym elementem projektu jest budowa jednoprzęsłowej kładki pieszo rowerowej, w ciągu przedmiotowej ścieżki, zapewniającej 

sprawną oraz bezpieczną przeprawę pieszych i rowerzystów na rzece Woda Ujsolska w parku w Rajczy. W rezultacie zrealizowanego przedsięwzięcia utworzony zostanie, w miejsce obecnego, 

prowizorycznego nowy ciąg pieszo rowerowy, z punktu widzenia swoich parametrów przystosowany do nasilenia ruchu we wskazanej lokalizacji, zapewniający skomunikowanie prawobrzeżnej 

części Rajczy, w tym atrakcyjnego turystycznie centrum tej gminy z jej częścią lewobrzeżną. 



138 2417122 gmina Ślemień śląskie gmina 2 500 000,00 2 500 000,00 Budowa przedszkola w Ślemieniu ( zadanie wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji).

W ramach zadania planuje się budowę nowego przedszkola w Sołectwie Ślemień. Nowy obiekt będzie mieścił co najmniej 5 oddziałów, dla różnych grup wiekowych. Przy każdej sali znajdować się 

będzie szatnia oraz zaplecze sanitarne. Oprócz sal planuje się wydzielenie dużego, oddzielnego pomieszczenia (pełniącego  rolę m.in.: sali gimnastycznej, widowiskowej, szkoleniowej); gabinet 

terapeutyczny oraz logopedyczny; pokój nauczycielski z szatnią i zapleczem sanitarnym, gabinet dyrektora wraz z sekretariatem; zaplecze kuchenne z magazynami i pomieszczeniem dla 

intendentki; magazyny na zabawki, sprzęt podręczny, leżaki itp.; pomieszczenie przeznaczone na archiwum; pomieszczenie gospodarcze na sprzęt; kotłownia wraz pomieszczeniem na składowanie 

opału. Wokół budynku zostanie zaprojektowany ogród wokół przedszkola, do którego będzie można wyjść z każdej sali. Budynek zaopatrzony będzie w duże okna oraz ogrzewanie ekologiczne 

oraz zamontowane zostaną urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

139 2417132 gmina Świnna śląskie gmina 2 880 000,00 2 880 000,00 Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna. Modernizacja dotyczyć będzie dróg w m. Rychwałdek, Pewel Ślemieńska, Pewel Mała, Świnna, Przyłęków i Trzebinia. Dla każdej

z powyższych miejscowości przewidziana jest przebudowa dróg o powierzchni 3000 m2, co daje łączną powierzchnie 18 000 m2 dla całej Gminy. Realizacja przedmiotowego projektu, jest 

niezbędna ze względu na proces naturalnego zużycia dróg co prowadzi do obecnej, gorszej kondycji dróg znajdujących się na terenie Gminy. 

140 2417142 gmina Ujsoły śląskie gmina 1 200 000,00 1 200 000,00 Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa odcinków  dróg gminnych zlokalizowanych w centrum miejscowości Ujsoły łącznie stanowiących jednolity ciąg komunikacyjny spięty z drogą powiatową 

S1439 prowadzącą do granicy państwowej ze Słowacją. Przebudowa obejmie odcinki, dróg gminnych przy których zlokalizowane są instytucje/obiekty użyteczności publicznej (szkoły, obiekty 

kulturalne, urząd gminy, placówka medyczna, apteka, obiekty handlowe, obiekty kultu religijnego, klub seniora, poczta) . Dzięki przebudowie nastąpi poprawa standardu dróg poprzez 

wzmocnienie podbudowy wykonanie nowych nawierzchni, instalację lamp solarnych, wykonanie parkingu oraz wprowadzenie kompleksowego oznakowania.

141 2464011 miasto Częstochowa śląskie gmina 2 000 000,00 2 500 000,00 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 130. Obiekt wybudowano w 1925 roku, w kolejnych latach rozbudowano. Obecnie jest to jeden budynek 

o zwartej bryle, trójkondygnacyjny, podpiwniczony. Zasadniczym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia, instalacji wody i centralnego ogrzewania.  

142 2464011 miasto Częstochowa śląskie gmina 4 000 000,00 6 000 000,00 Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie. Pierwsze funkcjonuje w starym budynku z lat 

osiemdziesiątych, trójkondygnacyjnym, nieocieplonym. Drugie w budynku z 1965 roku, z czasem podlegającego rozbudowie. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektów 

poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki,  wymianę oświetlenia, instalacji wody i centralnego ogrzewania.  

143 2470011 miasto Mysłowice śląskie gmina 525 252,00 525 252,00 Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II. Projekt realizowany jest w 69 

odrębnych obszarach: ciągi komunikacyjne i piesze, publiczne skwery oraz parki.  Inwestycja jest dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020  4.5.1. Przedmiotem wniosku jest wkład własny 

Miasta, co pozwoli na uwolnienie zabezpieczonych wydatków majątkowych i przeznaczenie na nowe inwestycje.

144 2470011 miasto Mysłowice śląskie gmina 1 330 000,00 1 330 000,00 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Mysłowicach. Przedsięwzięcie przewiduje kompleksową termomodernizację budynku 3 kondygnacyjnego o pow. użytkowej około  645 m2 i 

kubaturze około 2445 m3, celem ograniczenia niskiej emisji. Prace wynikają z audytu energetycznego. Planuje się docieplenie, wymianę stolarki, modernizację elementów wew. i zew., izolacje, 

wymianę c.o. i kotłowni gazowej, z.w., c.w.u., c.c.w., instalacji hydrantowej, instalację  fotowoltaiczną i gazową.

145 2470011 miasto Mysłowice śląskie gmina 1 330 000,00 1 330 000,00 Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach. Przedsięwzięcie przewiduje kompleksową termomodernizację budynku 3 kondygnacyjnego o pow. użytkowej około 635 

m2 i kubaturze około 2652 m3, celem ograniczenia niskiej emisji. Prace wynikają z audytu energetycznego. Planuje się docieplenie, wymianę stolarki, modernizację elementów wew. i zew., 

izolacje, wymianę c.o. i kotłowni gazowej, z.w., c.w.u., c.c.w., instalacji hydrantowej, instalację  fotowoltaiczną i gazową.



146 2470011 miasto Mysłowice śląskie gmina 1 165 000,00 2 330 000,00 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Mysłowicach. Przedsięwzięcie przewiduje kompleksową termomodernizację budynku 3 kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej około 1143 

m2 i kubaturze około 6479 m3, celem ograniczenia niskiej emisji. Prace wynikają z audytu energetycznego. Planuje się docieplenie , wymianę stolarki, modernizację elementów wewnętrznych i 

zewnętrznych, izolacje, wymianę c.o., z.w., c.w.u., c.c.w., instalacji hydrantowej, instalację  fotowoltaiczną i gazową.

147 2470011 miasto Mysłowice śląskie gmina 2 330 000,00 2 330 000,00 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Mysłowicach. Przedsięwzięcie przewiduje kompleksową termomodernizację budynku 3 kondygnacyjnego o pow. użytkowej około  1071 m2 i 

kubaturze około 5355 m3, celem ograniczenia niskiej emisji. Prace wynikają z audytu energetycznego. Planuje się docieplenie, wymianę stolarki, modernizację elementów wew. i zew., izolacje, 

wymianę c.o., z.w., c.w.u., c.c.w., instalacji hydrantowej, instalację  fotowoltaiczną i gazową.

148 2470011 miasto Mysłowice śląskie gmina 2 500 000,00 2 500 000,00 Stworzenie schroniska dla zwierząt z obsługą medyczną, bytową oraz funkcją edukacyjną. Pierwsza strefa obejmie budynek administracyjny będący jednocześnie punkt przyjęcia zwierząt, lecznicę i 

punkt badawczo edukacyjny. Drugą strefę będzie stanowił  budynek schroniska z boksami oraz niezbędną częścią gospodarczą umożliwiającą właściwą opiekę dla zwierząt oraz trzecia strefa, w 

której skład będą wchodzić otwarte plenerowe wybiegi dla zwierząt w postaci parku i placu do treningu.

149 2470011 miasto Mysłowice śląskie gmina 1 800 000,00 3 000 000,00 Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego. Projekt przewiduje wykonanie termomodernizacji obiektu, na który składają się 3 budynki o łącznej powierzchni 3.229,20 m2. W obiekcie 

tym są rozgrywane ogólnopolskie zawody. Kompleks służący klubom sportowym, zajęciom sportowym szkół i mieszkańcom wymaga generalnego remontu. Planuje się docieplenie, izolację, 

kotłownię gazową, wymianę instalacji c.o. i c.w.u, stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachu, rynien, elementów wentylacji.

150 2470011 miasto Mysłowice śląskie gmina 2 000 000,00 3 600 000,00 Termomodernizacja budynku MOK – ul. Olbrychta Strumieńskiego 4. Inwestycja obejmuje: docieplenie ścian, dachu i stropodachu, wymianę stolarki, izolacji pionowej i poziomej przyziemia i 

piwnic, modernizacji c.o.  z grzejnikami oraz węzłem cieplnym, odtworzenie elementów zdemontowanych w wyniku prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu ma na celu poprawę 

warunków termicznych obiektu, a także podniesienie komfortu użytkowania budynku jak również zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

151 2470011 miasto Mysłowice śląskie gmina                            3 000 000,00 3 982 902,00 Inwestycja objęta projektem pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice - etap III dotyczy poprawy 

parametrów energetycznych poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła 12 budynków mieszkalnych. Inwestycja jest dofinansowana w ramach POIŚ 2014-2020 1.7.1. 

Przedmiotem wniosku jest wkład własny Miasta, co pozwoli na uwolnienie zabezpieczonych wydatków majątkowych i przeznaczenie na nowe inwestycje. 

152 2470011 miasto Mysłowice śląskie gmina 2 000 000,00 5 668 698,00 Inwestycja objęta projektem pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice - etap II dotyczy poprawy 

parametrów energetycznych poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła 8 budynków mieszkalnych. Inwestycja jest dofinansowana w ramach POIŚ 2014-2020 1.7.1. 

Przedmiotem wniosku jest wkład własny Miasta, co pozwoli na uwolnienie zabezpieczonych wydatków majątkowych i przeznaczenie na nowe inwestycje. 

153 2470011 miasto Mysłowice śląskie gmina                            5 000 000,00 6 700 000,00 Rewitalizacja położonej w centrum Mysłowic zabytkowej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 22/ Plac Wolności 8. Budynek wzniesiony w latach 1891-1892 w stylu neorenesansowym, według 

projektu E. Knauta wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.Rewitalizacja obejmie renowację elewacji zewnętrznych, remont klatek schodowych oraz podłączenie budynku do sieci 

ciepłowniczej.



154 2470011 miasto Mysłowice śląskie gmina                            6 000 000,00 8 500 000,00 Zakup 50 domów modułowych wraz z uzbrojeniem działek pod ich montaż. Miasto Mysłowice ma do zrealizowania 369 wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego. W tym 146 

wyroków dotyczących najemców zamieszkujących w lokalach znajdujących się  w budynkach należących do prywatnych właścicieli, za które Miasto wypłaca odszkodowanie na podstawie art. 18 

ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W 2019 r. Miasto wypłaciło odszkodowania w wysokości 581 316,25 zł. Kwota 

niezapłaconych odszkodowań wynosi 803 016,29 zł. 

155 2474011 miasto Siemianowice 

Śląskie

śląskie gmina 830 000,00 830 000,00 Budowa alei spacerowej wraz z oświetleniem do ulicy Dworskiej do Stawu Rzęsa wraz z dokumentacją techniczną.

Dokumentacja projektowa: Aleja Spacerowa- od Zespołu Pałacowego w Parku Miejskim do ulicy Dworskiej w Siemianowicach Śląskich:

- budowa alei spacerowej z oświetleniem, odwodnieniem, elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe,  itp.) oraz montaż słupa z 

doprowadzeniem kabla zasilającego pod montaż kamery monitoringu.

156 2474011 miasto Siemianowice 

Śląskie

śląskie gmina 1 000 000,00 1 000 000,00 Wymiana nawierzchni ulicy Katowickiej 

Zakres robót:

-   frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni, 

-  zabudowanie krawężników drogowych i obrzeży

   chodnikowych,

-  wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu 

   warstwa wiążąca i warstwa ścieralna,

-  wykonanie podbudowy chodnika z kruszywa,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej

   betonowej,

-  regulacja urządzeń (włazy, wpusty deszczowe).

157 2474011 miasto Siemianowice 

Śląskie

śląskie gmina 1 100 000,00 1 100 000,00 Budowa ronda na DK-94 wraz z dokumentacją techniczną:

-Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa (droga powiatowa 9613S klasy Z) , Krupanka (droga krajowa 94, klasy G), Wrocławska (droga krajowa 94, klasy G),  na skrzyżowanie typu rondo;

-Likwidacja istniejącej sygnalizacji świetlnej oraz odtworzenie punktów monitoringu miejskiego

-Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym

-Zabezpieczenie istniejących sieci oraz zaprojektowanie odwodnienia nowego skrzyżowania wraz z operatem wodnoprawnym;wania wraz z operatem wodnoprawnym;

158 2474011 miasto Siemianowice 

Śląskie

śląskie gmina                            1 200 000,00 1 200 000,00 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP „COGITO” przy ul. Matejki 5 polega na budowie boiska wielofunkcyjnego łączącego w sobie 4 dyscypliny sportowe o nawierzchni syntetycznej 

(poliuretanowej) na odpowiedniej podbudowie dynamicznej (powierzchnia poliuretanowa będzie na rzucie prostokąta 

o wymiarach 41,0 x 24,0 [m]). W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi boisko do siatkówki, piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz boisko mini piłki nożnej. 

159 2474011 miasto Siemianowice 

Śląskie

śląskie gmina                            3 500 000,00 3 500 000,00 Uzbrojenie terenu przemysłowego „Sektor 33” przy ul. Bytomskiej

Sektor 33 w Siemianowicach Śląskich jest prężnie rozwijającym się obszarem pod kątem inwestycyjnym. W ramach zadania zaplanowano przygotowanie terenów inwestycyjnych pod potrzeby 

lokowania przedsięwzięć gospodarczych w celu zwiększenia atrakcyjności gruntów dla potencjalnych inwestorów

Zaplanowano doprowadzenie i utworzenie przyłączy energii elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej I deszczowej.

160 2474011 miasto Siemianowice 

Śląskie

śląskie gmina                            2 500 000,00 3 600 000,00 Połączenie drogowe do Chorzowa od ul. Watoły

Dokumentacja techniczna + zakres robót:

- budowa drogi gminnej klasy Z o długości 740 m i szerokości 7 m, budowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, budowa zjazdów publicznych,

- budowa skrzyżowań , budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogi i przejść dla pieszych z zasilaniem, rozbudowa, przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.



161 2474011 miasto Siemianowice 

Śląskie

śląskie gmina                            3 000 000,00 4 100 000,00 Połączenie drogowe Bytomska – tereny inwestycyjne

Zakres robót:

- budowa drogi wraz jednostronnym chodnikiem,

- budowa łopatki do zawracania,

- budowa i przebudowa  istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych,

- budowa elementów odwodnienia ulicznego,

-budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa zbiornika infiltracyjno-odparowującego,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- regulacja oraz zabezpieczenie ewentualnych urządzeń uzbrojenia podziemnego zlokalizowanych w obrębie inwestycji.

162 2474011 miasto Siemianowice 

Śląskie

śląskie gmina 7 011 204,22 7 011 204,22 Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj: budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105, budynku ZSTiO „Meritum”, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych przy ul. Budryka 2 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem źródeł energii. 

163 2477011 miasto Tychy śląskie gmina 2 000 000,00 2 000 000,00 „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe” obejmuje: ocieplenie ścian zewn., stropów, 

wymianę dachu i stolarki, wymianę źródeł ciepła i instalacji c.o., a także instalacji elektrycznej i oświetlenia, wykonanie drenażu, montaż zbiornika na deszczówkę, przebudowę lokalu na 2 

mieszkania. Ponadto modernizację lokali mieszk., klatki schodowej, strefy wejściowej i zagospodarowanie terenu.

164 2477011 miasto Tychy śląskie gmina 5 000 000,00 5 950 000,00 Projekt „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3  Tychach” zakłada budowę sali gimnastycznej o pow. 642,96 m2, zaplecza sanitarnego, 3 sal lekcyjnych o pow. 49,59 m2 każda oraz 

łącznika stanowiącego połączenie rozbudowanej części z istniejącym budynkiem szkoły i przedszkola. Nowy obiekt wyposażony będzie w gazowe źródło ciepła, instalację elektryczną, 

wodociągową, sanitarną, deszczową oraz wentylację mechaniczną. Planuje się montaż 72 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 28 kWp. 

165 2477011 miasto Tychy śląskie gmina 8 000 000,00 10 171 657,00 Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną” zakłada budowę 30 mieszkań komunalnych o 

średniej pow. 59 m2 (8M2, 17M3, 4M4, 1M5) wraz z 54 miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Budynek zaprojektowano z uwzględnieniem nowoczesnych, ekologicznych  

rozwiązań technologicznych oraz udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami. Obecnie budynek jest nieużytkowany

166 2478011 miasto Zabrze śląskie gmina 400 000,00 400 000,00 Budowa miejsc postojowych w rejonie ulicy Władysława Reymonta w Zabrzu.

W zakresie inwestycji przewiduje się zrealizowanie budowy około 30 miejsc postojowych wzdłuż ul. Reymonta zlokalizowanych w pasie drogowym, o łącznej powierzchni około 375 m2 oraz 

chodnika o powierzchni około 30 m2. Przewidywana jest wycinka kolidujących drzew w ilości 5 sztuk.

167 2478011 miasto Zabrze śląskie gmina 813 338,59 813 338,59 Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Maksymiliana Hubera w Zabrzu.

Przewiduje się do realizacji drogę od ul. Pestalozziego do końca zabudowań wzdłuż ul. Hubera o łącznej długości 292,93 mb oraz zjazdy do posesji. Ponadto wykonany zostanie chodnik po prawej 

stronie jezdni, plac manewrowy na końcu drogi, wpusty odprowadzające wodę do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Połączenie z ul. Pestalozziego wykonane zostanie  jako 

skrzyżowanie zwykłe.



168 2478011 miasto Zabrze śląskie gmina 1 390 921,00 1 030 377,24 Budowa drogi w ciągu ul. Wosia. Szer.  jezdni 5m, szer. chodnika 2m, utwardzone pobocze o szer. 0,75m, odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów deszczowych. 

Zakończona zostanie placem do zawracania dla samochodów ciężarowych oraz zostaną przebudowane zjazdy. Zaprojektowano również budowę oświetlenia i kanału technologicznego na całej 

długości projektowanej drogi. Istniejący wjazd na ul. Wosia z drogi krajowej zostanie zamknięty poprzez wybudowanie bariery drogowej.

169 2478011 miasto Zabrze śląskie gmina 1 072 780,80 1 072 780,80 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 w Zabrzu ul. Paderewskiego 53 obejmuje w szczególności: budowę instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę pokrycia dachu, wymianę instalacji 

wodnej, elektrycznej, kanalizacji, renowację elewacji zewn., częściowe docieplenie stropu i dachu, malowanie sufitów i ścian, wymianę ogrodzenia, przebudowę łazienki, częściową wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, zakup wyposażenia gastronomicznego i zaplecza socjalnego.

Zadanie uzyskało dof. z WFOŚiGW.

170 2478011 miasto Zabrze śląskie gmina 2 500 000,00 5 350 062,12 Zadanie obejmuje przebudowę części istniejących obiektów i budowa nowych na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.

Zadanie podzielono na 3 etapy.

W I etapie planuje się przebudowę obiektu szklarni na potrzeby ochrony i przywracania różnorodności biologicznej oraz przystosowanie kotłowni.

W II etapie zaplanowano przebudowę pozostałych budynków szklarni, zaplecza oraz budynków gospodarczych.

W III etapie przewiduje się rozbiórkę budynku biurowo-socjalnego oraz budynku toalet.

171 2479011 miasto Żory śląskie gmina 6 800 000,00 8 919 500,00 Przedmiotem projektu jest budowa nowej drogi będącej połączeniem ul. Fabrycznej z ul. Boczną w Żorach. Inwestycja ma przede wszystkim na celu bezpieczne wyprowadzenie ruchu samochodów 

ciężarowych z zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw zlokalizowanych w północno-wschodniej części Żor w stronę drogi krajowej nr 81, co w konsekwencji uporządkuje ruch samochodowy w 

rejonie inwestycji i wpłynie na poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Żor. 


