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Zakres zaplanowanych prac  
w obszarze inwestycji Program Centrum 

styczeń 2023 r. 
 

 

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

a. Układanie kostki Gabro – jezdnia 09.01-31.01 

b. Układanie kostki kamiennej - chodnik strona południowa 02.01-05.01 

2. ul. Kościuszki 

a. Przebudowa komory ciepłowniczej 16.01-31.01 

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

a. Remont sieci gazowej 16.01-31.01 

b. Rozbiórka chodnika po stronie północnej przy CK Zamek 02.01-05.01 
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c. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie północnej przy CK 

Zamek 09.01-13.01 

d. Układanie nawierzchni z kostki betonowej - chodnik po stronie północnej przy CK Zamek 

16.01-31.01 

4. Al. Niepodległości 

a. Frezowanie i rozbiórka nawierzchni – jezdnia zachodnia od Akademii Muzycznej w 

kierunku Fredry 3.01-10.01 

b. Wykonanie kanalizacji deszczowej – jezdnia zachodnia od Akademii Muzycznej w 

kierunku Fredry 11.01-20.01 

c. Budowa nowej kanalizacji nn i SN, przebudowa kanalizacji teletechnicznej jezdnia 

zachodnia od Akademii Muzycznej w kierunku Fredry 23.01-31.01 

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

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

09.01-10.01 

b. Regulacja torowiska przy rondzie Kaponiera 03.01-31.01 

c. Frezowanie i rozbiórka nawierzchni – Św. Marcin strona północna od Wieniawskiego w 

kierunku ronda Kaponiera 11-13.01 

d. Wykonanie wpustów kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy do budynków - Św. Marcin 

strona północna od Wieniawskiego w kierunku ronda Kaponiera 16.01-31.01 

e. Rozbiórka torowiska na tarczy skrzyżowania Św. Marcin/al. Niepodległości 3.01-10.01 

f. Wykonanie odwodnienia torowiska na tarczy skrzyżowania Św. Marcin/al. 

Niepodległości 11.01-25.01 

g. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy tor A i B na tarczy skrzyżowania Św. 

Marcin/al. Niepodległości 26.01-31.01 

6. ul. Towarowa 

a. Rozbiórka torowiska przy Akademii Muzycznej 3.01-10.01 

b. Wykonanie odwodnienia torowiska przy Akademii Muzycznej 11.01-25.01 

c. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy tor C i D przy Akademii Muzycznej 26.01-

31.01 

d. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 02.01-31.01 

e. Budowa kanału ogólnospławnego 02.01-31.01 

 



3 

 

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

a. Roboty wykończeniowe związane z montażem włazów/pokryw studni 

telekomunikacyjnych wraz z wypełnieniem kostką kamienną 02-31.01.2023 

b. Montaż elementów małej architektury 02-31.01.2023 

8. Al. Marcinkowskiego 

a. Wykonywanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na jezdni zachodniej na wysokości 

placu Wolności 02-31.01.2023 

b. Wykonanie nawierzchni chodnika na płycie placu Wolności 02-31.01.2023 

c. Wykonanie odtworzenia chodnika przy Bibliotece Raczyńskich 

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

brukarskich  

e. Montaż elementów małej architektury 02-31.01.2023 

f. Montaż rzeźby Stela wraz z wykonaniem nawierzchni kamiennej wokół rzeźby 02-

31.01.2023 

9. Ul. Fredry 

a. Dokończenie układania płyt podtorowych Kościuszki-Gwarna do 31.01.2023 

b. Wykonanie konstrukcji torowiska w Relacji Fredry-Mielżyńskiego do 31.01.2023 

c. Układanie szyn w płytach  torowych na odcinku od Most Teatralny – Niepodległości-

Kościuszki-Gwarna do 31.01.2023 (o ile warunki pogodowe pozwolą) 

d. Wykonanie antykorozji belek poręczowych – robota dodatkowa do 31.01.2023 (o ile 

warunki pogodowe pozwolą) 

e. Usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych kontynuacja 

10. Ul. Gwarna  

a. Budowa Kanalizacji ogólnospławnej – wg Karty Nadzoru Autorskiego - do 31.01.2023 

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

31.01.2023 

c. Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej – kontynuacja  

d. Budowa konstrukcji torowiska – kontynuacja 

11. Ul. Mielżyńskiego 

a. Przełączenia Rynnowe do 31.01.2023 

b. Renowacja wodociągu – kontynuacja do 31.01.2023 
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c. Opcjonalnie – przebudowa podziemnych kabli energetycznych – oczekiwanie na decyzję 

Zamawiającego do 31.01.2023 

12. Plac Gwarny  

a. Roboty ziemne – kontynuacja 

b. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych kontynuacja 

c. Przebudowa sieci Wodociągowej kontynuacja 

d. Konstrukcja Torowiska w relacji Mielżyńskiego-Gwarna do 31.01.2023 

13. Ul. 27 Grudnia  

a. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej w związku z bakiem możliwości 

przesadzenia/usunięcia drzew 

b. Przebudowa Gazociągu od ul. Kantaka do ul. Ratajczaka do 31.01.2023 

c. Rozpoczęcie usuwania i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych 

kontynuacja 

14. Ul. Kantaka  

a. Przebudowa Gazociągu – do 31.01.2023 

b. Rozpoczęcie przebudowy Ciepłociągu 

c. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja  

15. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka 

a. Kanalizacja ogólnospławna – kontynuacja prac 

16. Plac Wolności 

a. Dokończenie robiórki torowiska 

b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja 

c. Kanalizacja ogólnospławna – od 09.01.2023 

 


