
















P0046

NAZWA PROJEKTU: Zabrzańskie trasy rowerowe. Łączymy północ z południem. Etap I

DZIELNICA: Projekt ogólnomiejski

WARTOŚĆ PROJEKTU BRUTTO (wg wniosku): 499 718,00 zł

MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU DLA KATEGORII: 500 000,00 zł

STATUS WNIOSKU: oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania

TREŚĆ OCENY
Zakres rzeczowy projektu P0046 obejmował 24 odcinki trasy rowerowej na kierunku Pn-Pd miasta Zabrze o łącznej długości ok. 

3 434 m, w terenie silnie zurbanizowanym, wraz z propozycją wykonania alternatywnych odcinków w przypadku stwierdzenia 

problemów (technicznych, kosztowych, prawnych) eliminujących/dyskwalifikujących zaproponowany przebiego trasy. Wycena 

kosztów ― ujęta  we wniosku, odbiegała od danych będących w dyspozycji MZDiII.

Z uwagi na powyższe okoliczności odbyło się spotkanie robocze w siedzibie MZDiII, na którym omówiono z autorem projektu 

problematykę związaną z oceną wniosku i ewentualną jego realizacją w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w wyniku 

głosowania mieszkańców. Przedstawiono autorowi argumanty w zakresie realnych kosztów budowy ścieżek rowerowych na 

przykładzie opracowanej dokumentacji. Ustalono, że na obecnym etapie (brak dokumentacji projektowej) nie jest możliwa 

rzetelna ocena wniosku w zakresie kosztów i proponowanych rozwiązań technicznych oraz przebiegu trasy z uwagi na mocno 

rozbudowany zakres projektu. Zaznaczono, że oszacowanie realnych kosztów budowy tras rowerowych będzie możliwe 

dopiero na etapie wykonania prac projektowych. Według szacunków MZDiII ― wskazanych na konkretnych przykładach ― koszt 

budowy ścieżki rowerowej o szerokości 2 metrów na wytyczonej przez wnioskodawcę trasie może wynosić nawet kilkaset 

złotych za 1 mb, ponieważ trasa przebiega odcinkami w pasie drogowym (w obrębie istniejącej infrastruktury naziemnej 

i podziemnej).

Poinformowano, że wniosek może zostać warunkowo pozytywnie zaopiniowany jako merytorycznie zasadny oraz wpisujący się 

w zamierzenia Miasta Zabrze w zakresie rozbudowy sieci scieżek rowerowych. W systuacji przegłosowania wniosku i 

skierowaniu zadania do realizacji, mając na uwadze kwotę wniosku 499 718 zł, prawdopodobnie możliwe będzie wykonanie 

jedynie ograniczonego zakresu zadania ― dokumentacji projektowej oraz zaprojektowanych robót (kilku etapów z 

zaprojektowanego zakresu określonego Etapem I). Przedstawiono wnioskodawcy propozycję rekomendowanych tras w obrębie 

Centrum Miasta (plany pod koniec zeskanowanego dokumentu wniosku).

MZDiII zarekomendowało wytypowanie "priorytetowych odcinków" do opracowania i realizacji:

    a. połączenie od ul. Brygadzistów do ul. Heweliusza (cd. trasy Aleja W. Korfantego),

    b. dostosowanie ul. gen. de Gaulle'a do ruchu rowerowego (wytyczenie i oznakowanie trasy),

    c. połączenie ścieżki rowerowej w ul. Wolności (Centrum) z trasami a. i b.

W zakresie wyceny zmodyfikowanego projektu ― z uwagi na powyższe uwarunkowania ― MZDiII nie wnosi o zmianę kwoty 

łącznej projektu tj. 499 718 zł, jednakże wskazuje, że w ramach tej kwoty zakładamy:

  ― koszt prac projektowych szacujemy na ok. 50 000 zł (na rynku usług projektowych obserwuje się wzrost cen),

  ― nadzór inwestorski szacujemy na 15 000 zł,

  ― roboty budowlane na kwotę ok. 434 000 zł.






