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8 – 1.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

1.

Nazwa zadania Gospodarka odpadami stałymi, etap I. Zadanie 
realizowane przy udziale środków ISPA 

Przed zmianą:

Dofinansowanie 335 000 zł 

Po zmianie:

Dofinansowanie 288 300 zł 

2.

Nazwa zadania Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne 

Przed zmianą:

Dofinansowanie 418 900 zł 

Po zmianie:

Dofinansowanie 404 100 zł 

3.

Nazwa zadania Prace związane z odwodnieniem miasta

Przed zmianą:

Dofinansowanie 603 000 zł 

Zakres rzeczowy: Przebudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Panieńskich 
Skał na długości ok. 600 mb, odbudowa rowu Młynny 
Kobierzyński na odcinku HM 4+42,5 – 10+89,5, budowa 
kanalizacji opadowej w ul. Wodociągowej na dł. ok. 150 mb, 
modernizacja rowu przy ul. Sodowej – darniowanie 
i humusowanie skarp o powierzchni ok. 4000 m2, przebudowa 
rowu Wróblowickiego na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. 
Myślenickiej, odbudowa rowu w rejonie ul. Kochmańskiego 
na długości ok. 115 mb. 

Po zmianie:

Dofinansowanie 697 700 zł 

Zakres rzeczowy: Przebudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Panieńskich 
Skał na długości ok. 600 mb, odbudowa rowu Młynny 
Kobierzyński na odcinku HM 4+42,5 – 10+89,5, budowa 



kanalizacji opadowej w ul. Wodociągowej na dł. ok. 150 mb, 
modernizacja rowu przy ul. Sodowej – darniowanie 
i humusowanie skarp o powierzchni ok. 4000 m2, przebudowa 
rowu Wróblowickiego na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. 
Myślenickiej, odbudowa rowu w rejonie ul. Kochmańskiego 
na długości ok. 115 mb, wykonanie kanalizacji odwadniającej 
boisko sportowe wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej 
kanalizacji opadowej w ul. Kuryłowicza.

4.

Nazwa zadania Budowa kanalizacji opadowej – ul. Paska 

Przed zmianą:

Dofinansowanie 180 000 zł 

Po zmianie:

Dofinansowanie 146 800 zł 

2. Urządzanie terenów zieleni, w tym parków gminnych.

1.

Nazwa zadania Park Miejski Mistrzejowice 

Przed zmianą:

Dofinansowanie 711 400 zł 

Zakres rzeczowy Zagospodarowanie otoczenia Fortu Mistrzejowice: realizacja     
placu zabaw oraz ścieżki spacerowej na długości ok. 300 mb z 
oświetleniem, małą architekturą i urządzeniem zieleni wzdłuż 
ścieżki, oraz budowa alejek, chodników i schodów terenowych 
na długości ok. 1400 m.

Amfiteatr w Parku Tysiąclecia – wykonanie robót 
zabezpieczających na obiekcie zniszczonym przez pożar           
i opracowanie dokumentacji rekonstrukcji amfiteatru.

Po zmianie:

Dofinansowanie 724 900 zł 
Zakres rzeczowy              Zagospodarowanie otoczenia Fortu Mistrzejowice w zakresie:

- roboty budowlane branża drogowa (alejki, ciągi     
   komunikacyjne)
- roboty budowlane branża elektryczna 
- rozpoczęcie robót  związanych z ukształtowaniem terenu   

                                                      placu zabaw
    - rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem boiska  

                                                      sportowego
    - organizacja ruchu na czas budowy
    - nadzór autorski na czas wykonywanej budowy
    - obsługa geodezyjna.



   Amfiteatr w Parku Tysiąclecia – wykonanie robót  
   zabezpieczających na obiekcie zniszczonym przez pożar 
   i opracowanie dokumentacji rekonstrukcji amfiteatru.

2.

Nazwa zadania Park Kościuszki

Przed zmianą:

Dofinansowanie 200 000 zł

Po zmianie:

Dofinansowanie 186 500 zł 


