Zakres rzeczowy robót zrealizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w 2016 r.
Nazwa

Zakres zadań remontowych
Ułożenie nawierzchni bitumicznej z wymianą i regulacją urządzeń infrastruktury
podziemnej.

1.

ul. B. Trentowskiego

Zrealizowano. Na wniosek mieszkańców przewiduje się dodatkowo wykonanie
2-óch progów zwalniających. Opracowano projekt zmiany organizacji ruchu.

2.

ul. A. Mickiewicza

3.

ul. Makowa (plac manewrowy)

4.

ul. W. Dmocha (działka nr 8478/21)

Lp.

Ustawienie krawężnika z ułożeniem chodnika z kostki brukowej.
Zrealizowano.
Ustawienie krawężnika z ułożeniem zatoki z kostki brukowej.
Zrealizowano.
Wykonanie zjazdu i parkingu z kostki brukowej.
Wykonano nawierzchnię parkingu. Trwa przebudowa zjazdu.
Wykonanie odwodnienia ulicy - kanalizacja deszczowa.
Trwa końcowy etap przebudowy odwodnienia ul. Glinki. Ze względu na liczne
kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w ul. Glinki niemożliwe jest
wykonanie odwodnienia ul. Królik.

5.

ul. Królik

6.

zbieg ulic Browarna/ Konwiktorska Utwardzenie terenu z kostki brukowej.
(utwardzenie terenu na części
działek nr 9595/14, 9595/12,
Zrealizowano.
9595/13, 9595/10)

7.

Ustawienie krawężnika z ułożeniem chodnika z kostki brukowej.
ul. A. Struga ( na odcinku od ul. J.
Kilińskiego do ul. S. Żeromskiego) Zrealizowano.
ul.R. Kaszubskiego ( na odcinku
od ul. A. Kryńskiego do ul. J.
Kilińskiego)

Ułożenie chodnika.

8.

ul. H. Sienkiewicza (wzdłuż bloku
nr 10)

Jednostronne ułożenie chodnika.

9.

10.

ul. Sochacz

11.

łącznik ul. Siedlecka / ul. Jana
Pawła II

Zrealizowano.

Zrealizowano.
Ułożenie nawierzchni bitumicznej.
Zrealizowano.
Ułożenie nawierzchni bitumicznej.
Zrealizowano.
Odwodnienie ulicy - kanalizacja deszczowa, ułożenie zatok postojowych z
ustawieniem krawężnika ułożenie nawierzchni bitumicznej.

12.

ul. Łąkowa

Opracowano dokumentację techniczną. Wycięto drzewa kolidujące z
inwestycją. Dokonano zgłoszenia robót. Wykonano kanalizację
deszczową.Ustawiono krawężnik. Przebudowano sieć telekomunikacyjną.
Wykonano nawierzchnię bitumiczną. Trwają prace brukarkie związane z
wykonaniem miejsc postojowych.
Wykonanie kanalizacji deszczowej, jednostronne ułożenie chodnika i zatok
postojowych z ustawieniem krawężnika.

13.

ul. Zbożowa

14.

ul. ks. S. Brzóski

15.

ul.S.Okrzei

Opracowano dokumentację techniczną. Dokonano zgłoszenia robót. Wycięte
zostały drzewa kolidujące z inwestycją.Wykonano kanalizacje deszczową.
Trwa zasypywanie rowu żwirem w celu przygotowania pod wykonanie miejsc
parkingowych.
Wykonanie podbudowy z ustawieniem krawężnika i ułożeniem nawierzchni
bitumicznej.
Zrealizowano.
Przebudowa ulicy.
Zrealizowano. Pozostało do uzupełnienia część poboczy, zieleńców.
Przebudowa ulicy.

16.

ul. Kiernickich

Zrealizowano. Trwa porządkowanie terenu przyległego służącego jako
zaplecze budowy.

