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Zakres zaplanowanych prac  
w obszarze inwestycji Program Centrum 

marzec 2023 r. 
 

 

 

1. Ul. Św. Marcin (2.1 PC od Gwarnej do Kościuszki) 

a. Układanie kostki kamiennej – jezdnia 20-31.03.23 

b. Układanie kostki kamiennej - chodnik strona północna 01-31.03.23 

c. Układanie kostki kamiennej - chodnik strona południowa 01-31.03.23 

2. ul. Kościuszki 

a. Przebudowa komory ciepłowniczej 01-14.03.23 

b. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) strona zachodnia 09-

10.03.23 
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3. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości) 

a. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie południowej przy 

Banku Pocztowym 20-31.03.23 

b. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) na ul. Św. Marcin strona 

południowa 21-22.03.23 

c. Renowacja wodociągu w chodniku po stronie południowej 15-31.03.23 

4. Al. Niepodległości 

a. Wykonanie warstw podbudowy jezdnia zachodnia od ul. Św. Marcin w kierunku Fredry 

06-08.03.23 

b. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) od ul. Św. Marcin do ul. 

Taylora strona zachodnia 07-08.03.23 

c. Wykonanie płyty podtorowej – łuk torów C+D i E+F z Towarowej w kierunku Centrum 

04-06.03.23 

d. Układanie i kotwienie szyn - łuk torów C+D i E+F z Towarowej w kierunku Centrum 07-

08.03.23 

e. Betonowanie nawierzchni torowiska - łuk torów C+D i E+F z Towarowej w kierunku 

Centrum, rozjazd C 09-12.03.23 

f. Zalew przyszynowy - łuk torów C+D, E+F z Towarowej w kierunku Centrum, rozjazd C 13-

31.03.23 

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

a. Regulacja torowiska przy rondzie Kaponiera 1-15.03.23 

b. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) na ul. Św. Marcin strona 

południowa 23-24.03.23 

c. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy na ul. Św. Marcin strona północna 20-

24.03.23 

d. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) na ul. Św. Marcin strona 

północna 27-28.03.23 

e. Wykonanie przyłączy i wpustów po stronie północnej 01-15.03.23 

f. Nabudowanie studni wodomierzowych, próba szczelności, pobranie próbek i przepięcie 

wodociągu po stronie północnej 01-21.03.23 

6. ul. Towarowa 

a. Wykonanie wpustów i przyłączy 01-15.03.23 
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b. Odtworzenie nawierzchni torowiska przy skrzyżowaniu ze Składową 15-16.03.23 

c. Układanie kostki na chodniku i peronie po stronie zachodniej 6-31.03.23 

7. ul. Fredry 

a. Odtworzenie pętli indukcyjnych – do 15.03.2023 

b. Frezowanie i odtworzenie nawierzchni bitumicznych – do 31.03.2023 

c. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – do 31.03.2023 

d. Wykonanie antykorozji belek poręczowych – robota dodatkowa do 20.03.2023 (o ile 

warunki pogodowe pozwolą)  

e. Usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych kontynuacja (chodniki) – do 

15.03.2023 

f. Renowacja słupów trakcyjnych – do 31.03.2023 

g. Rozciąganie sieci trakcyjnej płaskiej – do 31.03.2023 

8. ul. Gwarna  

a. Budowa wodociągu strona Wschodnia 28.02.2023 

b. Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej – kontynuacja  

c. Montaż szyn torowiska– kontynuacja – cały marzec 

d. Układanie nawierzchni z kostki – cały marzec  

e. Roboty brukarskie – cały marzec 

9. ul. Mielżyńskiego 

a. Torowisko w korytach stalowych – 10.03.2023  

b. Zalew koryt i szyn – 10.03.2023 

c. Konstrukcja drogowa pod odtworzenie nawierzchni – do 10.03.2023 

d. Połączenie ul. Mielżyńskiego systemem płyt prefabrykowanych – do 10.03.2023 

e. Montaż szyn w płytach prefabrykowanych – do 13.03.2023 

f. Zalew szyn w płytach – do 16.03.2023 

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

Zamawiającego do 10.03.2023 

10. Plac Gwarny  

a. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych kontynuacja 
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b. Przebudowa sieci Wodociągowej kontynuacja- prace w chodniku – do 25.03.2023 

c. Konstrukcja Torowiska w relacji Mielżyńskiego - Gwarna do 28.02.2023 oraz Fredry-

Gwarna, Fredry – 27 Grudnia, Gwarna – 27 Grudnia - kontynuacja 

d. Wykonywanie fundamentów słupów trakcyjnych – do 30.03.2023 

e. Montaż rozjazdów (Fredry oraz Mielżyńskiego) do 15.03.2023 

f. Układanie szyn między rozjazdami – do 25.03.2023 

g. Roboty brukarskie na relacji Fredry-Mielżyńskiego – do 31.03.2023 

11. ul. 27 Grudnia  

a. Usuwanie i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja 

b. Montaż kanalizacji trakcyjnej oraz systemu ogrzewania i sterowania zwrotnicami do 

31.03.2023 

c. Konstrukcja torowiska – do 30.03.2023  

12. ul. Kantaka  

a. Przebudowa Gazociągu – do 20.03.2023 

b. Przebudowa Gazociągu od ul. Kantaka do ul. Ratajczaka do 15.03.2023 - przyłącza 

c. Rozpoczęcie przebudowy Ciepłociągu – 20.03.2023 – 31.03.2023 

d. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja   

e. Montaż systemów antykompresyjnych – do 20.03.2023 

13. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka 

a. Kanalizacja ogólnospławna – kontynuacja prac – ul. Ratajczaka 

b. Wykopy i wylewanie fundamentów słupów trakcyjnych  

c. Montaż skrzyżowania – do 10.03.2023 

14. Plac Wolności 

a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej - kontynuacja 

b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja 

c. Budowa przyłączy gazociągowych – do 20.03.2023 

d. Budowa wodociągu – do 31.03.2023 

e. WZKIB – 31.03.2023 
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15. Ratajczaka 

a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej – do 31.03.2023 

b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja 

c. Budowa wodociągu – do 31.03.2023 – strona W i Z  

d. WZKIB – 15.03.2023 

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

a. Roboty poprawkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej 01-31.03.2023 

b. Montaż elementów małej architektury 01-31.03.2023 

17. Al. Marcinkowskiego 

a. Montaż elementów małej architektury 01-31.03.2023 

b. Roboty poprawkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej 01-31.03.2023 

c. Układanie nawierzchni chodników z kostki kamiennej na wyspie przed Muzeum 

Narodowym 01-31.03.2023r. 

d. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni 13-31.03.2023r.  


