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Zakres zaplanowanych prac  
w obszarze inwestycji Program Centrum 

grudzień 2022 r. 
 

 

1. Ul. Fredry 

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

Gwarna do 12.12.2023 

b. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni bitumicznej wzdłuż torowiska – 15-17.12 

c. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na peronie i przystanku „TEATRALKA” do 

15.12.2022 (oprócz antykorozji belek poręczowych – robota dodatkowa do 15.12.2022) 

d. Budowa kanalizacji ogólnospławnej do placu Gwarnego do 5.12.2022 

e. Usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych kontynuacja 
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2. Ul. Gwarna  

a. Budowa Kanalizacji ogólnospławnej – projekt zamienny – etap uzgodnień 

b. Budowa wodociągu strona P 02.12-30.12 (po przełożeniu ruchu na płytę torowiska) 

c. Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej – kontynuacja  

d. Budowa konstrukcji torowiska – kontynuacja 

3. Ul. Mielżyńskiego 

a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej - do 10.12 

b. Przyłącza – kontynuacja  

c. Rynny – po otrzymaniu KNA 

d. Renowacja wodociągu – kontynuacja 

e. Opcjonalnie – przebudowa podziemnych kabli energetycznych – oczekiwanie na decyzję 

Zamawiającego 

4. Plac Gwarny  

a. Rozebranie nawierzchni – rozpoczęcie 5.12.2022 

b. Roboty ziemne – kontynuacja 

c. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych kontynuacja 

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

podłączenie do kanału w ul. 27 Grudnia od 5.12.2022 

e. Przebudowa sieci Wodociągowej kontynuacja 

5. Ul. 27 Grudnia  

a. Przesadzenie 14 szt Leszczyn w nową lokalizację – oczekiwanie za decyzją  

b. Przebudowa Gazociągu od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka od 01.12 

c. Przebudowa Ciepłociągu – po rozbiórce torowiska – strefa krytyczna korzeni drzew – 

oczekujemy na odstępstwo  

d. Rozpoczęcie usuwania i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych 

kontynuacja 

6. Ul. Kantaka  

a. Rozpoczęcie Przebudowy Gazociągu – od 5.12.2022 

b. Rozpoczęcie Przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja  
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7. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka 

a. Wykonanie rozbiórek nawierzchni jezdni i chodników - kontynuacja 

b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych od 15.12.2022 

c. Roboty Ziemne – kontynuacja  

d. Kanalizacja ogólnospławna – od 30.11.2022 

*Na ulicy Ratajczaka nie przewiduje się Prac w m. Grudniu 2022.r 

8. Plac Wolności 

a. Wykonanie rozbiórek nawierzchni jezdni i chodników – od 5.12.2022 

b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych od 15.12.2022 

c. Kanalizacja ogólnospławna – od 12.12.2022 

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

a. Układanie kostki Gabro – jezdnia 16.12-31.12 

b. Układanie kostki kamiennej - chodnik strona południowa 05-31.12 

10. ul. Kościuszki 

a. Wykonanie podlewu na skrzyżowaniu Św. Marcin/Kościuszki 16.12 

b. Beton nawierzchniowy - torowisko  12-13.12 

c. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) ul. Kościuszki 12-13.12 

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

a. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) ul. Św. Marcin strona południowa, 

pas przy krawężniku 12-13.12 

b. Remont sieci gazowej 12-16.12 

c. Układanie kostki betonowej na miejscach postojowych przy CK Zamek 05-12.12 

12. Al. Niepodległości 

a. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - jezdnia zachodnia 1.12-7.12 

b. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) - jezdnia zachodnia 12-13.12 

c. Frezowanie i rozbiórka nawierzchni od skrzyżowania z ul. Św. Marcin w kierunku Fredry 

– strona zachodnia 19.12.2022 

d. Rozbiórka torowiska na skrzyżowaniu Św. Marcin/al. Niepodległości 20-23.12 
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13. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości) 

a. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy na wysokości wjazdu do UAM 05-09.12 

b. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) na wysokości wjazdu do UAM 12-

13.12 

c. Regulacja torowiska przy rondzie Kaponiera 14-31.12 

d. Budowa wodociągu DN630 

14. ul. Towarowa 

a. Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego 7.12Montaż płyt prefabrykowanych 8.12 

b. Wykonanie płyty podtorowej 12-13.12Kotwienie szyn 14-16.12 

c. Wykonanie podlewu 19-21.12Roboty brukaskie – peron 27-31.12 

d. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 1-31.12 

e. Budowa kanału ogólnospławnego 1.12-31.12 

f. rozbiórka torowiska przy Składowej 19-23.12 

g. odtworzenie nawierzchni przy Towarowej 53 12-16.12 

 

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

a. Roboty wykończeniowe związane z układaniem nawierzchni z kostki kamiennej chodnika 

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

związanych z przebudową skrzyżowania ulic Św. Marcina i Ratajczaka) 01-31.12.2022 

b. Układania nawierzchni autorskiej chodnika po stronie północnej przy skrzyżowaniu 

z Alejami Marcinkowskiego 01-16.12.2022 

c. Montaż elementów małej architektury 01-31.12.2022 

d. Roboty wykończeniowe związane wciąganiem światłowodu w kanalizację 

teletechniczną. 

16. Al. Marcinkowskiego 

a. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na jezdni wschodniej pomiędzy 

ulicami Podgórną i Paderewskiego 01-09.12.2022 

b. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na łączniku między jezdnią zachodnią i 

wschodnią 06-16.12.2022 

c. Wykonanie nawierzchni chodnika na płycie placu Wolności 01-30.12-2022 

d. Kontynuacja przebudowy kanalizacji kablowej 01-30.11.2022 
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e. Regulacja wpustów przed robotami brukarskimi – na bieżąco wraz z postępem robót 

brukarskich  

f. Montaż elementów małej architektury 01-30.12.2022 

g. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż przystanków tramwajowych 01-

16.12.2022 

 


