
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie podpisała w dniu 11 kwietnia 2019 r. z 

firmą GLOBTECH Krzysztof Cieśla ze Żmigrodu umowę na wykonanie zagospodarowania 

terenu położonego w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego. Wartość podpisanej umowy 

wynosi 688 800,00 zł, a Spółdzielnia Mieszkaniowa pozyskała na realizację zadania 85 % 

dotacji unijnej.

Zaprojektowane zagospodarowanie terenu obejmuje remont i przywrócenie należytego stanu 

technicznego terenowi położonemu pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi 

należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego. 

W ramach projektowanych prac nie przewiduje się zmian w istniejącym układzie komunikacyjnym. 

Dotychczasowa funkcja i rozmieszczenie podstawowych elementów zagospodarowania terenu t.j. 

plac zabaw, śmietniki, ciągi piesze oraz plac postojowy pozostanie jak w stanie obecnym.

Zakres inwestycji w części ogólnobudowlanej obejmuje:
• Remont istniejących ciągów pieszych (chodników).
• Remont wydzielonych miejsc postojowych na działce od ul. Stefana Batorego.
• Remont istniejących placów w obrębie śmietników
• Remont istniejących schodów skarpowych w ciągu istniejących chodników wraz z wykonaniem
   nowych poręczy.
• Remont istniejącego murka oporowego wzdłuż istniejącego ciągu pieszego od strony 
   ul. Zamkowej.
• Wykonanie odwodnienia liniowego istniejącego ciągu pieszego od strony ul. Zamkowej.
• Rozbiórkę istniejących urządzeń (piaskownicy, huśtawek) i wykonanie nowego placu zabaw.
• Wykonanie nowych obudów (osłon) śmietników w dwóch istniejących lokalizacjach
• Rozmieszczenie wzdłuż chodników oraz w rejonie placu zabaw elementów małej architektury.
• Regenerację istniejących terenów zielonych wraz z wykonaniem nasadzeń w rejonie placu
   zabaw.
• Wykonanie rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania terenu kolidujących z
   inwestycją.
Elementem nowym będą latarnie oświetleniowe placu zabaw.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację dla Gminy
Żmigród  na  dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  2014  -  2020
zadania  pn.  Zagospodarowanie  zdegradowanych  placów  na  obszarze  rewitalizowanym
miasta Żmigród. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Żmigród
(Wnioskodawca i Lider) i Spółdzielnią Mieszkaniową w Żmigrodzie (Partner).

Zgodnie  z  podpisaną umową wykonanie  zagospodarowania  terenu powinno zakończyć  się  do
października 2019 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


