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Październik 2021
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Podpisano umowę z firmą na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu siedziby Zakładu Inżynierii
Miejskiej Sp. z o.o. wraz z dostawą i montażem ładowarek samochodów elektrycznych, które zostaną
usytuowane na parkingu Zakładu. Wykonawcą prac budowlanych jest firma Remślus z siedzibą w
Dąbrowie Górniczej.
2. Zamknięto bez wyboru oferty przetarg na budowę ściany oporowej na terenie kotłowni przy ul.
Grażyńskiego.
3. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.
Wykonawcą jest firma Wyrobek Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach.
4. Ogłoszono przetarg na rozbudowę sięci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączem do
budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej w Mikołowie.
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Zakończone zostały prace związane z inwestycją pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami i
odgałęzieniami do nieruchomości w rejonie ul. Pszczyńskiej. (DT/DI)
2. Zakończono prace związane z awaryjną wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul.
Stara Droga w Mikołowie.
3. Na ukończeniu są prace budowlane związane z przebudową wylotu istniejącej kanalizacji deszczowej do
potoku Jamna w rejonie ulicy J. Porazińskiej w Mikołowie.
4. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni
ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
5. Otrzymaliśmy dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. (DT/DI)
6. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z
przebudową koryta potoku Jamna rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we
Wrocławiu-Iwinach.
7. Rozpoczął się II etap prac projektowych związanych z przebudową sieci wodociągowej w ul. Piwna,
których wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach.

