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głogów

Miasto usytuowane w północnej części województwa dolnośląskiego, nad rzeką Odrą, mogące 
się pochwalić pięknym środowiskiem przyrodniczym, licznymi zabytkami i ciekawą architekturą. 
Liczba mieszkańców Głogowa to około 70 tysięcy osób. Aby podnieść standardy życia, miasto in-
westuje w nowe obiekty mieszkaniowe i odnowę budynków już istniejących, dlatego też posta-
nowiło zlecić wykonanie rewitalizacji osiedla Żarków, a w tym przede wszystkim uporządkowanie 
infrastruktury mieszkaniowej (przebudowa dwóch budynków komunalnych wielorodzinnych), 
poprawę układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo – rowerowego oraz zagospodarowanie tere-
nu. Udało nam się pomóc w rozwoju miasta poprzez wykonanie właśnie tego zadania. 

Prace budowlane na osiedlu Żarków polegały na: 
•	 Rozbiórce	czterech	budynków	przy	ul.	Folwarcznej	nr	4,	5,	6,	51
•	 Kompletnych	remontach	budynków	mieszkalnych	nr	1	i	3	wraz	z	wymianą	wszystkich	
 instalacji, więźby, stolarki oraz dociepleniem ścian fundamentowych
•	 Wykonaniu	przyłączy	wodno	–	kanalizacyjnych,	deszczowych	i	energetycznych
•	 Wykonaniu	sieci	elektrycznych	zewnętrznych	i	oświetlenia	całego	terenu
•	 Urządzeniu	obiektów	małej	architektury,	czyli	place	zabaw	dla	dzieci,	altanki	czy	śmietniki
•	 Zagospodarowaniu	terenów	zielonych
•	 Wykonaniu	robót	drogowych	–	dróg	osiedlowych,	zjazdów,	chodników,	miejsc	postojowych

Budynki przy ul. Folwarcznej 1 i 3: przebudowa i nadbudowa budynku, trzy kondygnacje na-
ziemne, kondygnacja podziemna i komórki lokatorskie. Konstrukcja obiektu: stropy Teriva, ścia-
ny murowane z bloczków silka, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, stolarka okienna 
drewniana. Wykonaliśmy renowacją istniejącej elewacji: tynk ciepłochronny, renowacja  starej 
cegły, ostatnia kondygnacja imitacja pruskiego muru – płytki klinkierowe ręcznie formowane. 
Wyposażyliśmy budynek we wszystkie instalacje i wykończyliśmy wnętrza „pod klucz”.

rewitalizacja osiedla Żarków  
w głogowie – etap iii



www.BergerBau.eu

ul. Szczecińska 11
PL-54-517 Wrocław

tel.: +48 71 3566-800
fax: +48 71 3566-899

Re
fe

Re
nc

je
Potężne inwestycje

BudoWnictWo ogóLne
Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo infrastruktury

rewitalizacja oSiedla Żarków w głogowie – etaP iii

Parametry obiektu 
 powierzchnia użytkowa bud. 1 i 3: 3287m2

 kubatura bud. 1 i 3: 14425m3

 ilość kondygnacji nadziemnych: 3
 ilość mieszkań: 58
 drogi z kostki kamiennej: 1513m2

 chodniki z kostki kamiennej: 3610 m2

 ścieżki rowerowe z naw. mineralnej: 1010m2

 powierzchnia placów zabaw: 755m2

zamawiający  
 Gmina Miejska Głogów
 ul. Rynek 10
 67-200 Głogów

okres realizacji  
 wrzesień 2013 – listopad 2014


