
 
Załącznik nr 1  

Plan potrzeb w sołectwie Szczejkowice na 2005 rok z uwzględnieniem planu 
inwestycyjnego gminy na lata 2005 i 2006.  

 
 

1. Wykonanie podkładu i nawierzchni z betonitów na ul. Gliwickiej  Bocznej do Osiedla 
Hajduki  =576m2.       25 500 zł 
 
2. Wykonanie wodociągu  O 110 i O 63 PE odcinek 180m zasilającego 5 budynków 
mieszkalnych oraz 5 działek budowlanych. Aktualizację map, projekt techniczny oraz 
przyłącza, właściciele budynków i działek sfinansują z własnych środków   
         13 000 zł  
 
3. Na zakup Ŝywności i nagród do konkursów z okazji doŜynek w 2005 roku 

  1 500 zł 
4.   Część wodociągu w „Osiedlu Hajduki“.        
              8 330 zł 

 
 
5. Wykonanie podkładu i nawierzchni z betonitów na ul. Gliwickiej  Bocznej od nr140 
do140F   =666m2.         30 000 zł 
 
6. Zwiększenie średnicy oraz wymianę rur stalowych na PE w wodociągu przy              
ul. Wiejskiej od skrzyŜowania do szkoły odcinek około 250 m.         Zadanie PWiK 
 
7. Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej z uwzględnieniem kanalizacji 
deszczowej w ul. Wiejskie od Kaplicy do rzeki Rudy. Zadanie GiM Czerwionka – 
Leszczyny. Zadanie ujęte w planie inwestycyjnym na lata 2006-2007.   
   
8. Wykonanie dokumentacji technicznej, kanalizacji podbudowy oraz nawierzchni  
asfaltowanie ul. Bełkowskiej do potoku obok budynku nr 90. Zadanie ujęte w planie 
inwestycyjnym  na rok 2006-2007.  Zadanie GiM Czerwionka – Leszczyny. 
 
9. Wykonanie kanalizacji oraz dalszy ciąg chodnika przy ul. Gliwickiej od ul. Rybnickiej 
do ul. Poprzecznej.     Zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
 
10. Rozgraniczenie dróg oraz przejęcie ich na rzecz gminy : Bełkowska – 3 boczne 
odgałęzienia, Gajowa, Wiejska, Piaskowa, Daleka i Poprzeczna. 

  Zadanie GiM Czerwionka – Leszczyny 
11. Wykonanie boiska treningowego oraz parkingu przy boisku KS “Borowik”. 

     Zadanie MOSiR 
12. Wykonanie dokumentacji  technicznej na utwardzenie pobocza i wykonanie chodnika 
z kanalizacją przy ul. Palowickiej.          Zadanie Powiatu Rybnickiego Ziemskiego 
 
13. Naprawa wyrównanie i utwardzenie pobocza przy ul. Gliwickiej na odcinku od końca 
chodnika do boiska sportowego KS “Borowik”. 
         Zadanie Powiatu Rybnickiego Ziemskiego – w ramach bieŜącego utrzymania drogi 
 
 


