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1 210

Budowa niezbędnej 

infrastruktury dla utworzenia 

zastępczego siedliska 

priorytetowego (6120-1) 

ciepłolubnych muraw 

napiaskowych na terenie 

Księżej Góry w Radzionkowie

Gmina 

Radzionków 
100 807,09   85 686,02   TAK

Powstanie wskutek obfitych 

opadów deszczu zbiornika 

wodnego na terenie inwestycji. 

32 232,03   

Konieczność wypompowania wody. 

Ponadto należało osuszyć teren, 

zbudować drogi technologiczne oraz  

wykonać dodatkowy odciek/drenaż. 

Działania naprawcze zostały 

zrealizowane do 31.12.2010r.

Osuszanie terenu - roboty dodatkowe 

(kategoria 10) - udzielenie zamówienia  

z wolnej ręki na podstawie art.67 

ustawy Pzp

2 1

Przebudowa odcinka drogi 

krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia 

/Niepodległości) w Bielsku-

Białej

Miasto Bielsko-

Biała
25 353 887,83   17 116 409,67   TAK

Na skutek powodzi uszkodzeniu 

uległo umocnienie potoku 

Krzywa. 

50 032,58 

Konieczne było 

umocnienie/odbudowa, wykonanie 

gurtu betonowego potoku Krzywa. Po 

obfitych ulewach zauważono również 

osunięcie skarpy od strony ogródków 

działkowych, konieczna była 

odbudowa w/w skarpy. Działania 

naprawcze zostały zrealizowane do 

15.12.2010r.

Szkody powodziowe (kategoria 18) -     

prace zostały zlecone 

dotychczasowemu Wykonawcy w 

drodze polecenia zmiany. 

3 468

Przebudowa ciągu dróg 

powiatowych Zawiercia 

poprawą dostępności do drogi 

krajowej 78

Powiat 

Zawierciański
3 220 547,88 2 737 465,70 TAK

Nastąpiła deformacja istniejącego 

podłoża. 
99 974,15 

Konieczność ułożenia dodatkowej 

kanalizacji oraz zmiany konstrukcji 

nawierzchni, spowodowana wysokim 

poziomem wód gruntowych. Działania 

naprawcze zostały zrealizowane do 

30.11.2010r.

Roboty dodatkowe (kategoria 6) - 

udzielenie zamówienia z wolnej ręki 

na podstawie art.67 ustawy Pzp

Załacznik nr IX do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010

Lista projektów dotknietych powodzią
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4 722

Przebudowa ciągu dróg 

powiatowych wraz z 

przebudową mostów w Gminie 

Łodygowice, Lipowa, 

Radziechowy-Wieprz i 

Węgierska Górka

Powiat Żywiecki 2 214 116,98   1 422 348,75   TAK

Na skutek powodzi uległa 

wypłukaniu linia brzegowa od 

strony Łodygowic.

48 810,77 

Na skutek majowej powodzi konieczne 

było wykonanie następujących prac 

dodatkowych: umocnienie podmytego 

przyczółka poprzez wykonanie muru 

oporowego; wykonanie gurtu z koszy 

siatkowo - kamiennych w poprzek 

rzeki od strony wody dolnej, w celu 

stabilizacji dna i uniknięcia 

ponownego podmycia podpór; 

odtworzenie wypłukanej linii 

brzegowej od strony Łodygowic;  

wydłużenie umocnienia siatkowo - 

kamiennego brzegów (skarp) 2x10 mb, 

uformowanie nasypu; wykonanie 

opaski żelbetowej wzdłuż podpory 

oraz narzutu podwodnego; wykonanie 

umocnienia koszami siatkowo 

–kamienymi 2x15 mb, uformowanie i 

umocnienie stożków. Działania 

naprawcze nie zostały jeszcze 

zrealizowane, planowana realizacja w 

przyszłym okresie sprawozdawczym.

Roboty dodatkowe (kategoria 4 i 5) 

zlecone dotychczasowemu 

Wykonawcy w drodze ankesu do 

umowy.                                                           
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5 217

Przebudowa ul. Górnośląskiej 

w Chełmie Śląskim wraz z 

budową chodnika i 

odwodnieniem

Gmina Chełm 

Śląski
336 489,06   286 015,70 TAK

Na odcinku ponad 100,0 mb 

nastąpiła całkowita degradacja 

korony drogi, 85% pasa 

drogowego zostało wypłukane 

przez wodę na głębokość od 2,40 

do 3,20 m, pozostała część była w 

fatalnym stanie i wymagała 

całkowitej odbudowy, uszkodzona 

została również kanalizacja 

deszczowa i wodociąg. 

138 714,75 

Konieczne były prace takie jak: 

odtworzenie korony drogi; czyszczenie 

i remont kanalizacji; czyszczenie oraz 

dezynfekcja kanałów wodociągowych; 

zabezpieczenie sieci infrastruktury 

podziemnej rurami osłonowymi; 

odtworzenie istniejących rowów 

przydrożnych. Działania naprawcze 

zostały zrealizowane do 29.10.2010r.

Roboty dodatkowe (kategoria 5) - 

udzielenie zamówienie z wolnej ręki 

na podstawie art.67 ustawy Pzp.

6 522

Przebudowa drogi powiatowej 

1401S Buczkowice-

Rybarzowice w miejscowości 

Buczkowice i Rybarzowice

Powiat Bielski 868 856,89   645 647,55   TAK

Na skutek obfitych opadów 

deszczu nastąpiło znaczne 

osłabienie istniejących warstw 

podbudowy, stwierdzono 

obniżenie nośności drogi. 

31 036,24 

Konieczne było wzmocnienie 

konstrukcji jezdni. Działania 

naprawcze zostały zrealizowane do 

15.09.2010r.

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki 

na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 ustawy 

Pzp

7 543

Modernizacja i doposażenie 

laboratoriów badania i 

kształtowania materiałów 

inżynierskich Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach

Politechnika 

Śląska
2 288 664,31   1 945 364,66 TAK

Zalanie piwnic budynku Wydziału 

Mechaniczno - Technologicznego 

w tym uszkodzenie urządzeń 

układu klimatyzacji i wentylacji 

(zestaw pomp do wody lodowej ze 

sterowaniem, agregat do wody 

lodowej wraz z układem 

sterowania oraz nagrzewnica 

powietrza układu klimatyzacji) 

Laboratorium Badania Materiałów 

Inżynierskich i Biomedycznych, 

zainstalowanych w piwnicy. 

298 865,06 

Planowana rozbudowa sieci 

klimatyzowanych pomieszczeń w 

ramach niniejszego projektu 

przewidywała jedynie instalację 

nowych urządzeń klimatyzacyjno – 

wentylacyjnych w pomieszczeniach 

pozbawionych tego typu sieci, na 

skutek powodzi konieczna była 

korekta projektu wykonawczego 

układu, polegająca na ujęciu nie tylko 

pomieszczeń pozbawionych wentylacji 

i klimatyzacji, ale również tych w 

których uległy one uszkodzeniu. 

Koszty dodatkowe to: 1 185 000,00 w  

tym 220 000,00 w zakresie robót 

budowlanych i robót instalacyjnych 

klimatyzacji i wentylacji oraz 965 

000,00 w zakresie aparatury naukowo-

badawczej oraz wyposażenia 

meblowego sal dydaktycznych 

stanowiących elementy projektu. 

Planowany termin zakończenia działań 

naprawczych: 31.12.2011r.

Niwelacja skutków powodzi (kategoria 

18) - udzielenie zamówienia w drodze 

przetargu nieograniczonego

8 379

Poprawa jakości usług 

medycznych poprzez 

dostosowanie obiektów BZLR 

do wymogów prawnych oraz 

zakup aparatury i sprzętu 

medycznego

Beskidzki Zespół 

Leczniczo - 

Rehabilitacyjny 

Szpital Opieki 

Długoterminowej 

w Jaworzu

333 902,66   283 817,26 TAK Zalanie obiektów szpitala. 2 279,12 

Konieczna była naprawa zalanych 

kotłów grzewczych, wymienników 

ciepłej wody, konserwacja zbiorników 

oraz czyszczenie kanalizacji. Działania 

naprawcze zostały zrealizowane.

Roboty dodatkowe (naprawa kotłów i 

zbiorników) zlecono firmie, która 

dostarczyła urządzenia.
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Modernizacja obiektu 

"Dyrektorówki" w celu 

podniesienia jakości i 

dostępności usług lecznictwa 

otwartego oraz dostosowania 

obiektu do wymogów prawa

Specjalistyczny 

Zespół Chorób 

Płuc i Gruźlicy w 

Bystrej

401 661,53 341 412,30 TAK

Zalane zostały piwnice budynku w 

tym pomieszczenia kotłowni oraz 

znajdujące się w nim urządzenia 

grzewcze a także parter budynku. 

Zniszczone zostały wylewki wraz 

z podkładami i izolacją, tynki, 

okładziny z płytek, warstwy 

izolujące, stolarka drzwiowa.

165 115,01

Koszty dodatkowe niezbędne do 

utrzymania trwałości i założonych 

celów projektu, związane z 

podtopieniem obiektu, to: roboty 

budowlane związane z 

zabezpieczeniem budynku przed 

dalszymi szkodami powstałymi 

wskutek powodzi. Niezbędna 

przebudowa newralgicznych odcinków 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Działania naprawcze zostały 

zrealizowane do 10.12.2010r.

Roboty dodatkowe (kategoria 24) - 

udzielenie zamówienia w drodze 

przetargu nieograniczonego.

10 434

Dostosowanie terenu 

pogórniczego parku "Księża 

Góra" dla potrzeb rekreacyjno 

sportowych mieszkańców 

Gminy Radzionków, powiatu 

tarnogórskiego oraz miast na 

prawach powiatu: Bytom i 

Piekary Śląskie

Gmina

Radzionków 613 540,15   504 391,36 TAK

Nastąpiło znaczne nawodnienie 

terenu inwestycji co groziło 

obsunięciem ziemi. 

50 441,36 

Konieczne było wykonanie takich 

robót jak: zbudowanie dróg 

technologicznych umożliwiających 

dojazd do punktów na terenie parku, 

na których powstaną miejsca 

rekreacyjne; wykonanie dodatkowych 

miejsc na zbieranie nadmiaru wód 

opadowych; osuszenie terenu. 

Działania naprawcze zostały 

zrealizowane do 31.12.2010r.

Roboty dodatkowe - osuszanie terenu 

(kategoria 8) - udzielenie zamówienia 

z wolnej ręki na podstawie art.67 

ustawy Pzp.


