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Zakres zaplanowanych prac  
w obszarze inwestycji Program Centrum 

listopad 2022 r. 
 

 

1. ul. Św. Marcin (od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego) 

a. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej chodnika po stronie południowej 

na ul. Św. Marcin pomiędzy Alejami Marcinkowskiego a ul. Ratajczaka (bez robót 

związanych z przebudową skrzyżowania ulic Św. Marcina i Ratajczaka) 02-30.11.2022 

b. układania nawierzchni autorskiej chodnika po stronie północnej przy skrzyżowaniu 

z Alejami Marcinkowskiego 02-30.11.2022 

c. Roboty trakcyjne na ul. Św. Marcin (bez robót związanych z przebudową skrzyżowania 

ulic Św. Marcina i Ratajczaka) 02-30.11.2022 

d. Zakończenie robót oświetleniowych na słupach oświetleniowo-trakcyjnych – ostateczne 

odbiory z gestorem sieci do 16.11.2022. 
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2. ul. Piekary 

a. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej 14-16.11.2022 

3. Al. Marcinkowskiego 

a. Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika po stronie wschodniej pomiędzy 

ul. Podgórną i ul. Paderewskiego 02-10.11.2022 

b. Wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej chodnika po stronie wschodniej 

na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Paderewskiego 14-30.11.2022 

c. Wykonywania nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na jezdni wschodniej pomiędzy 

ulicami Podgórną i Paderewskiego 15-30.11.2022 

d. Kontynuacja przebudowy kanalizacji kablowej 02-25.11.2022 

e. Zakończenie robót oświetleniowych na słupach oświetleniowo-trakcyjnych – ostateczne 

odbiory z gestorem sieci do 16.11.2022 

f. Regulacja wpustów przed robotami brukarskimi – na bieżąco wraz z postępem robót 

brukarskich  

g. Montaż wiat peronowych 02-04.11.2022 

h. Montaż błotochronów 21-30.11.2022 

i. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż przystanków tramwajowych 14-

30.11.2022 

4. Ul. Fredry 

a. Układanie płyt torowych na odcinku od Most Teatralny – Niepodległości-Kościuszki-

Gwarna 02.11.-30.11. 

b. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni bitumicznej wzdłuż torowiska – 17.11-30.11 

c. Frezowanie pozostałej istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie warstwy 

wiążącej i ścieralnej 20.11-30.11 

d. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na peronie i przystanku „TEATRALKA” 03.11-

15.11 

e. Antykorozja profilu pod balustradą na moście Teatralnym 03.11-06.11 

f. Budowa kanalizacji ogólnospławnej do placu Gwarnego 02.11-20.11 

g. Usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych 02.11-30.11 

5. Ul. Gwarna  

a. Budowa Kanalizacji ogólnospławnej  
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b. Budowa wodociągu strona L i P 02.11-30.11 

c. Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej – 02.11-15.11 

d. Budowa konstrukcji torowiska – 07.11-30.11 

6. Ul. Mielżyńskiego 

a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej - do 10.11 

b. Renowacja wodociągu – 02.11-30.11 

c. Opcjonalnie – przebudowa podziemnych kabli energetycznych 02.11-15.11 

7. Plac Gwarny  

a. Rozebranie nawierzchni 15.11-20.11 

b. Roboty ziemne – 20.11-30.11 

c. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych 05.11-30.11 

d. Budowa kanalizacji ogólnospławnej (połączenie Fredry i ul. Mielżyńskiego) oraz 

podłączenie do kanału w ul. 27 Grudnia 15.11-30.11 

e. Przebudowa sieci Wodociągowej 15.11-30.11 

8. Ul. 27 Grudnia  

a. Rozebranie istniejącego torowiska od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka 02.11-9.11 

b. Przesadzenie 14 szt Leszczyn w nową lokalizację 15.11-22.11 

c. Przebudowa Gazociągu od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka 04.11-30.11 

d. Przebudowa Ciepłociągu 15.11-30.11 

e. Rozpoczęcie usuwania i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych 

12.11-30.11 

9. Ul. Kantaka  

a. Przebudowa i Renowacja sieci Kanalizacji wraz z przyłączami 02.11-30.11 

b. Rozpoczęcie Przebudowy Gazociągu – 20.11-30.11 

c. Rozpoczęcie Przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych 13.11-30.11 

10. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka 

a. Wprowadzenie organizacji ruchu 2.11.2022 

b. Wykonanie rozbiórek nawierzchni jezdni i chodników 03.11-09.11 

c. Rozebranie torowiska 05.11-9.11 
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d. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych 09.11-30.11 

e. Roboty Ziemne – 12.11.-30.11. 

f. Kanalizacja ogólnospławna – 15.11.-30.11 

g. Roboty brukarskie na styku zakresów – 20.11.-30.11 

*Na ulicy Ratajczaka i Plac Wolności nie przewiduje się Prac w m. Listopadzie 2022.r 

11. Ul. Św. Marcin (4 PC od Gwarnej do Kościuszki) 

a. Układanie kostki Gabro – jezdnia 07.11-18.11 

b. Układanie kostki Gabro w torowisku – 02.11-04.11 

c. Układanie kostki kamiennej - chodnik strona południowa 21.11-30.11 

12. ul. Kościuszki 

a. Wykonanie podlewu na skrzyżowaniu Św. Marcin/Kościuszki 02.11.2022 

b. Beton nawierzchniowy - torowisko  14.11-15.11 

13. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości) 

a. Roboty brukarskie – perony 02.11-16.11 

b. Montaż elementów ogrodzenia CK Zamek 02.11-18.11 

c. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) - jezdnia pn i pd 14.11-16.11 

d. Budowa kanalizacji teletechnicznej 02.11-25.11 

e. Nabudowanie studni na istniejącym kolektorze kanalizacji ogólnospławnej 24.11-30.11 

14. Al. Niepodległości 

a. Rozbiórka istniejącej nawierzchni 07.11-10.11 

b. Roboty ziemne pod konstrukcję jezdni - strona zachodnia 21.11-23.11 

c. Wykonanie warstw podbudowy - jezdnia zachodnia 24.11-30.11 

d. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) - jezdnia wschodnia 16.11-17.11 

e. Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne 03.11-10.11 

15. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości) 

a. Montaż szyn 03.11-04.11 

b. Oklejanie szyn bloczkami i przygotowanie do podlewu  07.11-08.11 

c. Wykonanie podlewu 09.11-10.11 
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d. Beton nawierzchniowy - torowisko 14.11-17.11 

e. Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne 03.11-04.11 

f. Budowa wpustów drogowych 07.11-09.11 

g. Budowa sieci wodociągowej 02.11-16.11 

16. ul. Towarowa 

a. Prace ziemne w konstrukcji torowiska  07.11.2022 i 14.11 

b. Wykonanie odwodnienia torowiska 08.11-14.11 

c. Wykonanie warstw podbudowy – torowisko 15.11-18.11 

d. Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego 21.11-22.11 

e. Montaż płyt prefabrykowanych 23.11-25.11 

f. Kutwienie szyn 28.11-29.11 

g. Wykonanie podlewu 30.11 

h. Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne 03.11-10.11 

i. Roboty brukraskie – perony 14.11-18.11 

j. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 14.11-30.11 

k. Budowa kanału ogólnospławnego 14.11-18.11 

 


