
Zakończyły się prace budowlane przy zagospodarowaniu terenu w rejonie 

ul. Batorego i Zamkowej w Żmigrodzie.

 
Dzięki przeprowadzonym pracom przez firmę GLOBTECH Krzysztof Cieśla, mieszkańcy 

Spółdzielni zyskali poprawę funkcjonalności, estetyki oraz zapewnienie dostępu osób 
niepełnosprawnych dla obszaru wspólnego położonego wewnątrz osiedla domów mieszkalnych 
wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie.

Zakończone prace w swoim zakresie obejmowały:
• 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.
Elementem nowym są latarnie oświetleniowe placu zabaw.

Zadanie  udało się  zrealizować dzięki  pozyskaniu dofinansowania w kwocie  713 300,39 zł (co
stanowiło 92,66% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) 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.

Przypomnijmy, że zakres rzeczowy projektu obejmował:
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami Zamkowa 4-12, Zamkowa
14-20, Batorego 1-5, Zamkowa 2b, Batorego 7-9, Zamkowa 5,
- roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu wokół wieży ciśnień (zakres Gminy 
Żmigród), terenu pomiędzy budynkami Rzeźnicza 8-14 i 16-24 oraz terenu pomiędzy budynkami 
Zamkowa 4-12, Zamkowa 14-20, Batorego 1-5, Zamkowa 2b, Batorego 7-9, Zamkowa 5 (zakres 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie).

Projekt zrealizowany w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Żmigród (Wnioskodawca i
Lider) i Spółdzielnią Mieszkaniową w Żmigrodzie (Partner).

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


