R1

R2

Przebudowa wjazdu
i budowa parkingu
twarde
przy
ul. Wawrzyniaka 68

Uporządkowanie
przestrzeni
ul. Śląskiej.

twarde

R3

Zagospodarowanie
podwórza przy ul. twarde
Waryńskiego 17-27

R4

Utworzenie
parkingu i dojazdu
do parkingu oraz
zagospodarowanie
twarde
podwórka przy
ul. Śląskiej 84,
Towarowej i
Spółdzielców 7

Opinia zespołu

Dodatkowe punkty rekomendacje ze
spotkań mieszkańców

Ogólnodostępność

Lokalizacja

Szacowany koszt

Opis zadania

Zadanie jednoroczne

Rejon

Własność miasta

Tytuł zadania

Rodzaj zadania

Symbol wniosku

Załącznik nr 3 - Projekty rejonowe

Zawarcie

Przewidziano poszerzenie istniejącego wjazdu
na podwórko zlokalizowane przy posesjach przy
ul. Wawrzyniaka 69-80.
Wjazd i miejsca parkingowe przewidziane
ul. Wawrzyniaka 68
zostały na działce nr 309.
Budowa wjazdu i parkingów wymaga
przekwalifikowania powyższej działki na działkę
drogową.

TAK TAK

60000 TAK Pozytywna

83

Zawarcie

Projekt polega na odtworzeniu trawników,
nasadzeniu drzew i krzewów na kilku
stworzonych klombach, wyposażeniu w małą
ul.Śląska
architekturę (ławki i kosze uliczne), malowaniu
na ulicy znaków poziomych wytyczających strefę
parkingową.

TAK TAK

190000 TAK Pozytywna

83

Zawarcie

Projekt polega na nasadzeniu zieleni na
podwórku oraz zamontowaniu ławek, wykonaniu
utwardzonej nawierzchni parkingowej na 20
ul. Waryńskiego 17-27
stanowisk postojowych, 2 miejsc odpoczynku dla
mieszkańców, placu zabaw dla dzieci oraz
suszarni na bieliznę z zadaszeniem.

NIE

Negatywna. Część terenu nie
należy do Miasta i obejmuje
132930 TAK
działki Wspólnoty
Mieszkaniowej.

Zawarcie

Podwórko od ul. Śląskiej
Utworzenie parkingu i dojazdu do parkingu oraz
84, Towarowej i
TAK TAK
zagospodarowanie podwórka.
ul. Spółdzielców 7

TAK

Negatywna. Przekroczona
maksymalna kwota
797057 TAK
przeznaczona na zadanie w
rejonie.

R5

Przebudowa
chodników przy
ul. Sielskiej

twarde

Zawarcie

Projekt polega na przebudowie chodników po
ul. Sielska (od
obu stronach jezdni przy ul. Sielskiej na odcinku ul. Brackiej, w stronę
od ul. Brackiej do ul. Spokojnej.
ul. Spokojnej)

Założono budowę ścieżki od ronda Świętego
Jerzego, na fragmencie ul. Fabrycznej łączącej
się z ul. Towarową, poprzez ul. Towarową i
ul. Fabryczna, ul.
Śląską – z zakończeniem na wysokości stadionu Towarowa, ul. Śląska
żużlowego.

R6

Ścieżka rowerowa
przy ul. Fabrycznej, twarde
Towarowej, Śląskiej

Zawarcie

R7

Budowa siłowni
zewnętrznej tzw. Fit
Park wraz ze
twarde
ścieżką zdrowia w
parku
Siemiradzkiego

1. Siłownia zewnętrzna (14 stanowisk - podciąg
nóg/drabinka, koła tai-chi, wyciskanie
siedząc/wyciąg górny, biegacz, orbitrek,
ul. Drzymały - park
Śródmieście wioślarz, prasa nożna, twister, wahadło,
Siemradzkiego / okolice
/Centrum
ławka/prostownik, tablica pleców)
amfiteatru
2. Ścieżka zdrowia (wyrównanie terenu,
instalacja ławeczek, oznakowanie trasy
przebiegu i ewentualnych stanowisk do ćwiczeń)

R8

Budowa chodnika
przy ul. Siedlickiej

twarde

Zakanale

Założono budowę chodnika na całej długości
ul.Siedlickiej – również z wykonaniem kładki w
rejonie mostka, co wiąże się z uzyskaniem
pozwolenia wodno-prawnego. Konieczność
wykonania kanalizacji deszczowej.

R9

Przebudowa
ul. Małorolnych na
odcinku 300 m

twarde

Zakanale

Projekt polega na przebudowie ul. Małorolnych
na odcinku 300 m od ul. Cichej do budynku nr
26.

Zakanale

Wykonanie 5 wpustów kanalizacji deszczowej
wraz z wykonaniem przyłączy, frezowaniem
nawierzchni i położeniem nakładki bitumicznej
ul. Krótka od nr 14-13
na długości 160 m wraz z naprawą chodnika po
jednej stronie jezdni.

R10

Odwodnienie
ul. Krótkiej.

twarde

TAK TAK

306000 TAK Pozytywna.

TAK NIE

Negatywna. Nie jest to
zadanie jednoroczne i została
przekroczona maksymalna
kwota przeznaczona na
zadanie w rejonie. W 2016 r.
zostanie zrealizowana
budowa ścieżki rowerowej
503704 TAK przy ul. Fabrycznej i
Towarowej. Ścieżka rowerowa
wzdłuż ul. Śląskiej
przewidziana jest w
Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym 2016-2023 w
ramach przebudowy
ul. Śląskiej.

TAK TAK

100000 TAK Pozytywna

83

ul. Siedlicka

TAK NIE

Negatywna. Przekroczona
została maksymalna kwota
532854 TAK przeznaczona na zadanie w
rejonie i nie jest to zadanie
jednoroczne.

ul.Małorolnych

TAK TAK

160000 TAK Pozytywna

83

TAK TAK

122000 TAK Pozytywna

83

R11

Przebudowa
ul. Deszczowej

Wielopokoleniowy
R12 plac zabaw przy
ul. Strażackiej

twarde

twarde

Wielopokoleniowa
strefa rekreacji przy
R13
twarde
ul. Kobylogórskiej
103, Krótkiej 4

Zakanale

Przebudowa ulicy Deszczowej polegająca na
wykonaniu na istniejącej konstrukcji górnej
warstwy nawierzchni z frezu asfaltowego gr. 7
cm na całym odcinku ulicy od ul. Strażackiej do
ul. Wylotowej.

ul. Deszczowa

TAK TAK

65000 TAK Pozytywna

83

Zakanale

Projekt polega na budowie placu zabaw dla
dzieci wraz z ogrodzeniem, wyposażonego w
wieżę ze zjeżdżalnią i siatką do wspinaczki,
podwójną huśtawkę, huśtawkę wagową,
ławeczkę, piaskownicę, 2 bujaki, karuzelę
krzyżową oraz na budowie siłowni "pod
chmurką" obok placu.

Nr Działki 228, przy ul.
Strażackiej

TAK TAK

120000 TAK Pozytywna

83

Zakanale

ul. Kobylogórksa 103 Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką rekreacji
ul. Krótka 4 (plac za
dla starszych, boiskiem do siatkówki oraz
budynkami) lub działka
oświetleniem.
nr 468/1

TAK TAK

306000 TAK Pozytywna

83

Negatywna. Zadanie nie jest
jednoroczne ze względu na
wykonanie kanalizacji
deszczowej oraz oświetlenia
oraz została przekroczona
3047141 TAK maksymalna kwota
przeznaczona na zadanie w
rejonie. Zadanie jest
zaplanowane w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym na lata
2016-2023.

Utwardzenie drogi
wraz z budową
R14 odwodnienia i
oświetlenia przy
ul. Bazaltowej

twarde

Piaski

Przyjęto budowę jezdni z nawierzchni asfaltowej
ul. Bazaltowa
wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Przebudowa
R15 ul. Powstańców
Śląskich

twarde

Piaski

Remont nawierzchni z frezowaniem na
głębokości 5cm i regulacją pionową
studzienek.

ul. Powstańców Śląskich TAK TAK

Budowa
brakujących
R16
twarde
odcinków chodnika
przy ul. Owocowej

Piaski

Projekt polega na budowie brakującego
chodnika ul. Owocowej na odcinku od ul.
Taszyckiego do ul. Wyszyńskiego.

ul. Owocowa

TAK TAK

95000 TAK Pozytywna

TAK NIE

271066 TAK Pozytywna

Utwardzenie
ul. Kmicica

twarde

Piaski

Budowa nawierzchni z kostki betonowej

ul. Kmicica

TAK TAK

293374 TAK Pozytywna

83

Remont schodów
przy pętli
R18
tramwajowej na
Osiedlu Piaski

twarde

Piaski

Założono rozbiórkę schodów i wykonanie
nowych o szer. 2,0m z podjazdem na szer.
0,82m i doposażeniem w poręcz.

Zejście ze skarpy przy
pętli tramwajowej Osiedle TAK TAK
Piaski

35503 TAK Pozytywna

83

Piaski

Uwzględniono na działce nr 250/3 powierzchnię
parkingów 1800 m2
ul. K. Wielkiego 79-89 i
oraz na działce nr 330/2 - 6 miejsc postojowych ul. Boh. Westerplatte 2
oraz 26 miejsc postojowych na działce nr 331/2.

120000 TAK Pozytywna

83

R17

Budowa miejsc
R19
parkingowych

twarde

TAK NIE

Piaski

Remont drogi Kazimierza Wielkiego wzdłuż
budynku 102-1120 oraz wjazd z ul. Ukośnej
wraz z rozbudową parkingów. Wycena obejmuje
Działka nr 251
rozbiórkę starej nawierzchni, ułożenie nowej
nawierzchni z kostki, miejsca parkingowe (20
sztuk).

TAK TAK

280000 TAK Pozytywna

83

Budowa miejsc
parkingowych przy
R21
twarde
ul. Sczanieckiej 2325

Piaski

Zatoka postojowa naprzeciw wejścia do budynku
przy ul. Sczanieckiej 23-25: – 12 miejsc
ul. Sczanieckiej 23-25
postojowych z włączeniem odwodnienia do
istniejącej kanalizacji deszczowej.

TAK TAK

95009 TAK Pozytywna

83

Modernizacja placu
zabaw oraz
R22 utworzenie toalet
twarde
dla psów w parku
Wiosny Ludów

Projekt polega na rozbudowie placu zabaw i
ogrodzeniu terenu wokół niego, a także budowie
Śródmieście
toalet dla psów i zmobilizowaniu służb miejskich, Park Wiosny Ludów
/Centrum
aby przypominały o konieczności sprzątania po
swoich pupilach.

TAK TAK

306000 TAK Pozytywna

83

Wielopokoleniowa
strefa rekreacji
wzdłuż Kłodowaki
R23
przy
ul. Dąbrowskiego,
Krasińskiego

twarde

Projekt polega na budowie placu zabaw dla
dzieci, siłowni na powietrzu dla młodzieży, strefy Teren wzdłuż Kłodawki
Śródmieście
grillowania dla rodzin, strefy dla seniora (stoły z od ul. Dąbrowskiego do
/Centrum
szachami, warcabami itp.) wraz z montażem
ul. Krasińskiego
ławek na tym terenie.

TAK TAK

306000 TAK Pozytywna

83

twarde

Przejście dla pieszych
pomiędzy ul. Kos.
Rozebranie istniejącego chodnika i schodów
Gdyńskich a Moniuszki
oraz wykonanie nowego chodnika i schodów
Śródmieście
wraz ze schodami oraz
terenowych o nawierzchni z kostki brukowej.
TAK TAK
/Centrum
schody od ul. Moniuszki
Wykonanie odwodnienia chodnika i schodów do
18 do ul. Prusa,
ulicy Kosynierów Gdyńskich.
utwardzenie
ul. Reymonta, Dz. nr 766.

270000 TAK Pozytywna

83

Remont drogi
wzdłuż
ul. K. Wielkiego 102R20
twarde
113 wraz z
rozbudową miejsc
parkingowych

Remont przejścia
dla pieszych oraz
R24
schodów w
ul. Reymonta

Ścieżki rowerowe w
centrum ul. Sikorskiego,
R25
twarde
Warszawska,
Jagiełły,
Wybickiego

Projekt polega na wydzieleniu pasa ruchu
Śródmieście
rowerowego przy ulicach: Sikorskiego,
/Centrum
Warszawskiej, Jagiełły i Wybickiego.

ulice Sikorskiego,
Warszawska, Jagiełły,
Wybickiego

TAK NIE

NIE

Negatywna. Ul. Sikorskiego - w
ramach obecnie powstającej
dokumentacji na przebudowę ul.
Sikorskiego planowane jest
wyznaczenie pasów rowerowych na
odcinku od ul. Chrobrego do ul.
Dworcowej. Na odcinku od ul.
Warszawskiej do ul. Chrobrego
planowane jest uspokojenie ruchu
i/lub deptak (wyznaczanie pasów nie
będzie konieczne).
ul. Warszawska - w ramach
przebudowy ul. Warszawskiej
(inwestycja tegoroczna) powstanie
droga pieszo-rowerowa i ciąg pieszorowerowy na odcinku od ul. 9-ciu
Muz do ul. Sikorskiego oraz do ul.
Walczaka.
ul. Jagiełły - nie ma możliwości
wyznaczenia pasów rowerowych z
uwagi na brak miejsca.
ul. Wybickiego - sprawa wyznaczenia
pasów rowerowych była
rozpatrywana na Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w 2015 roku w związku ze zmianami
w oznakowaniu po remoncie ul.
Wybickiego i Łokietka. Członkowie
Komisji negatywnie ocenili wariant z
wyznaczeniem pasów rowerowych z
uwagi na duże natężenie ruchu
pojazdów. Wprowadzony został
wariant preferujący większą
przepustowość pojazdów (w tym
komunikacji miejskiej).

Lokalny
wielopokoleniowy
plac rekreacji przy
R26
twarde
ul.Kosynierów
Gdyńskich 80,81 i
Borowskiego 20,21

Wydzielenie z
byłego poligonu
R27
twarde
wojskowego części
zielonej na park

Projekt polega na zagospodarowaniu wspólnego
podwórza dla czterech kamiennic: Kos.
Gdyńskich 80 i 81 oraz Borowskiego 20 i 21 i
utworzenie tam lokalnego wielopokoleniowego
placu rekreacji:
1.niwelacja i wyrównanie terenu dziedzińca wraz
z usunięciem przestarzałych elementów
architektury (uszkodzony trzepak na środku
podwórka).
ul. Kosynierów
Śródmieście
2.uzupełnienie istniejącej nawierzchni (chodnik). Gdyńskiech 80; 81
/Centrum
3.utwardzenie terenu (kostka kratowa)ul. Borowskiego 20,21
wytyczenie miejsc parkingowych;
4.zasianie trawy, ustawienie kwietników;
5.instalacja obiektów małej architektury;
a)mini plac zabaw-huśtawka, piaskownica
b)ławki
c)stół
d)piec do grilla
6.instalacja zamykanej bramy śmietnikowej

TAK TAK

Staszica

Były poligon wojskowy na
Projekt polega na wydzieleniu z byłego poligonu
wysokości kościoła pw. NIE
terenu zielonego i utworzeniu tam parku.
Najświętszego Zbawiciela

Staszica

Ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie
drogi wymaga jednoczesnego wykonania
kanalizacji deszczowej w celu jej odwodnienia.
Minimalny odcinek drogi do wydzielenia w
pierwszym etapie realizacji wynosi około 125
ul. Skalskiego/
metrów w ulicy Tańskiego. Jednak z uwagi na
ul. Tańskiego
fakt, że wjazdy do poszczególnych posesji
usytuowane są od strony ulicy Skalskiego,
wskazane jest wykonanie całego zadania w
całości.

TAK TAK

Remont chodnika
wraz z montażem
R29
twarde
barierek przy
ul. Stanisławskiego

Staszica

Wymiana chodnika na długości 150 mb wraz z
montażem barierki.
Koszt obejmuje: rozbiórkę starego chodnika,
ułożenie nowego chodnika, montaż barierki.

Teren przy SP 11 i
Przedszkolu nr 11

TAK TAK

Zagospodarowanie
R30 skweru przy
twarde
ul. Dunikowskiego

Staszica

Wycena obejmuje: siedziska , ławki, zestawy
zabawowe oraz zieleń.

Działka nr 1184 przy
ul. Dunikowskiego

TAK TAK

Budowa
R28 ul. Skalskiego i
Tańskiego

twarde

NIE

88025 TAK Pozytywna

83

Negatywna. Obowiązuje plan
miejscowy (zabudowa
mieszkalna wielorodzinnaNIE symbol w planie 10MW1,
zabudowa mieszkalna
jednorodzinna- symbol w
planie MN1).

Negatywna. Przekroczona
maksymalna kwota
580000 TAK przeznaczona na zadanie w
rejonie.

78000 TAK

Negatywna. Zadanie zostanie
zrealizowane w 2016 r.

300000 TAK Pozytywna

83

Budowa siłowni i
R31 małpiego gaju w
twarde
Parku Słowiańskim

Przebudowa i
budowa schodów
R32 oraz remont
chodnika ul. Matejki, Fredry

twarde

Staszica

Projekt polega na budowie w Parku Słowiańskim
Park Słowiański
siłowni oraz małpiego gaju oraz postawieniu
ławek wokół tego terenu.

TAK TAK

80000 TAK Pozytywna

83

Staszica

Projekt polega na:
- przebudowie schodów wraz z ciągiem pieszym
od budynku nr 64 a do ul. Żeromskiego
- budowie nowych schodów od istniejących
schodów do przejścia dla pieszych przy ul.
Fredry
- budowie schodów i ciągu pieszego od budynku
62 do ul. Matejki w rejonie ul. Kruczkowskiego
- remont chodnika od ul. Fredry nr 5 do
ul. Dunikowskiego.

TAK TAK

250000 TAK Pozytywna

83

1. Zejście z Osiedla
Staszica na ul. Matejki
2. Matejki 62
3. Od baru do ul. Fredry

Remont chodników,
drogi, parking w
R33 rejonie
twarde
ul. Gwaiździstej
18,20,22

Projekt polega na remoncie chodników
prowadzących do wieżowców przy ul.
Wieprzyce/ Gwiaździstej 18,20,22, remoncie drogi
os.
dojazdowej (szczególnie od boiska szkolnego do
Słoneczne ul. Gwiaździstej 18) do w/w wieżowców, oraz na
stworzeniu parkingu na od lat nieużywanym
placu, gdzie dawniej stała kaplica.

1. ul. Gwiaździsta
18,20,22
2. ul. Gwiaździsta 18
3. Teren po kaplicy

TAK TAK

Negatywna. Przekroczona
maksymalna kwota
przeznaczona na zadanie w
rejonie. Zadanie będzie
821000 TAK zrealizowane w ramach
przebudowy ul. Gwiaździstej,
ujętej w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym 2016-2023.
Realizacja w 2018r.

Budowa placu
zabaw wraz z
R34 boiskiem przy
ul. Słonecznej 6973,64-68.

twarde

Projekt polega na budowie placu zabaw dla
Wieprzyce/
dzieci z piaskownicą, huśtawkami, zjeżdżalnią,
os.
karuzelą, koszem do gry w koszykówkę oraz
Słoneczne
bramkami do gry w piłkę.

ul. Słoneczna 69-73,
64-68 (boisko między
blokami )

TAK TAK

214498 TAK Pozytywna

83

twarde

Projekt polega na utwardzeniu ścieżki naturalnej
prowadzącej niemal przez środek skweru oraz
wybudowanie nowych ścieżek. Ponadto na
odrestaurowaniu zieleni (wycinka samosiewów,
Wieprzyce/ drzew w gorszej kondycji zdrowotnej, poddano
Skrzyżowanie ul. Dobrej
os.
by pielęgnacji pozostałe drzewa, dosadzono
i ul. Kostrzyńskiej
Słoneczne krzewy o ciekawych kwiatach lub kolorach liści,
dosiano trawę), wyposażoniu w małą
architekturę: ławki, kosze uliczne, a mur od
strony ul. Kostrzyńskiej zostanie poddany
renowacji.

TAK TAK

280000 TAK Pozytywna

83

Wieprzyce/
Place zabaw, strefy
Osiedlowy animator
Wnioskodawca zrezygnował z realizacji zadania
miękkie os.
rekreacji Osiedla
zabaw i rekreacji
w ramach budżetu obywatelskiego.
Słoneczne
Słonecznego i Wieprzyc

TAK

Rewitalizacja
skweru przy
R35 skrzyżowaniu
ul. Kostrzyńskiej i
Dobrej

R36

0 NIE

Wnioskodawca wycofał
wniosek

Wielopokoleniowa
strefa rekreacji przy
R37
twarde
ul. Słonecznej
91-96,86-90,85

Projekt polega na podzieleniu placu na dwie
części. Część dla seniorów zostanie
zagospodarowana ławeczkami, krzewami oraz
przyrządami do ćwiczeń, które będą mogły być
Wieprzyce/ używane również przez młodzież. Druga część
os.
placu natomiast będzie przeznaczona na plac
Słoneczne zabaw dla dzieci z piaskownicą , huśtawką
plecioną okrągłą na sznurach oraz ślizgawką z
elementami sprawnościowymi i wspinaczkowymi
(schodki, szczebelki naprzemienne, sznury) z
miękkim podłożem.

Przebudowa
ul. Komandosów
R38
twarde
wraz z uzbrojeniem
terenu

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i
oświetleniem na odcinku o długości 230 metrów.
Przeprowadzenie inwestycji wymaga przejęcia
działki nr 369 o powierzchni 978,17 m2.
Wieprzyce/
Szacunkowa wartość zadania dotyczy robót
ul. Komanodsów
os.
związanych z wykonaniem konstrukcji drogi
(od ul. Dobrej)
Słoneczne
wraz z nawierzchnią z betonowej kostki
brukowej, wykonania kanalizacji deszczowej i
oświetlenia LED, dokumentacji projektowej i
nadzoru inwestorskiego.

Budowa chodnika
wraz z dojazdem i
modernizacją drogi
R39 wewnętrznej z
twarde
oświetleniem przy
ul. 11 Listopada 9298
Przebudowa
R40 odcinka
twarde
ul. Dąbroszyńskiej

Boisko na części działki
nr 2226/5, pomiędzy
blokami przy
ul. Słonecznej 91-96,
86-90, 85

195451 TAK Pozytywna

TAK TAK

Negatywna. Przekroczona
maksymalna kwota
750000 TAK
przeznaczona na zadanie w
rejonie.

83

Projekt polega na budowie chodnika wraz z
Wieprzyce/ dojazdem i modernizacją drogi wewnętrznej
os.
obejmującą odprowadzenie deszczówki.
Słoneczne Ponadto prace obejmować będą również
oświetlenie przy ul. Al. 11-go Listopada 92-98.

Podwórko przy
ul. 11 Listopada 92-98
oraz teren pomiędzy
komórkami ADM-5, a
Cerkwią Prawosławną

TAK TAK

288710 TAK Pozytywna

83

Wieprzyce/ Projekt polega na przebudowie odcinka ul.
os.
Dąbroszyńskiej długości około 80 m między
Słoneczne budynkami 76a i 76b.

ul. Dąbroszyńska między
TAK TAK
budynkami 76A i 76B

80000 TAK Pozytywna
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Przebudowa
ul. Dąbroszyńskiej
R41 na odcinku od
twarde
ul. Kostrzyńskiej do
wjazdu na osiedle

Szacunkowa wartość przebudowy ulicy
Dąbroszyńskiej została określona na podstawie
Wieprzyce/
dokumentacji projektowej dotyczącej
os.
Osiedle "Zielona Dolina"
kompleksowej przebudowy ulicy. Realizacja w/w
Słoneczne
zadania jest możliwa po wykonaniu przebudowy
ulicy Kostrzyńskiej.

Przejście dla
R42 pieszych przez
ul. Olimpijską

Staszica

twarde

TAK TAK

Projekt polega na oznakowaniu przejścia dla
pieszych przez ul. Olimpijską, na wysokości
wjazdu na stadion piłkarski.

TAK NIE

Przejście przez ul.
Olimpijską na wysokości TAK TAK
wjazdu na stadion

Negatywna. Przekroczona
maksymalna kwota
przeznaczona na zadanie w
2886000 TAK rejonie. Zadanie ujęte w
Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym na lata 20162023. Realizacja w 2022 roku.
12699 TAK Pozytywna

Wykonanie zjazdu
dla wózków na
R43 schodach pomiędzy twarde
ul.Sportową a
ul.Ciołkowskiego

Staszica

Zjazd dla wózków ( inwalidzkich i dziecięcych ).

ul. Sportowa, zjazd do ul.
TAK TAK
Ciołkowskiego

30000 TAK Pozytywna

Modernizacja
przejść dla
R44
twarde
pieszych na tzw.
"aktywne przejścia"

Manhattan

Projekt polega na stworzenie tzw "aktywnych
przejść dla pieszych", wykorzystujących
technikę solarną i diody LED.

ul. Obrońców Pokoju 38 i
TAK TAK
52

33570 TAK Pozytywna

Budowa parkingu
R45 przy
ul. Sucharskiego

Manhattan

Projekt polega na budowie parkingu.

ul. Sucharskiego przy ZS
NIE
nr 20

twarde

R46 Budowa chodników twarde

Dobudowa miejsc
R47 parkingowych przy twarde
ul. Janockiego

1. ul. Walczaka od
numeru 43 a-c do pętli
tramwajowej.
2. Od przejścia dla
pieszych na ul. KEN do
ul. Okulickiego

Manhattan

Budowa chodnika od przejścia dla pieszych na
ul. KEN do ul. Okulickiego.
Chodnik ten będzie zrealizowany w bieżącym
roku w ramach programu "Bezpieczny Gorzów".

Manhattan

W ramach tego zadania przyjęto, że miejsca
postojowe mogą być dobudowane tylko w ciągu
ul. Janockiego.
Założenia:
ul. Janockiego
- nawierzchnia: kostka betonowa,
- ilość miejsc parkingowych: 35 sztuk,
- odwodnienie: istniejąca kanalizacja
deszczowa.

NIE

TAK TAK

TAK TAK

NIE

83

Negatywna. Teren nie jest
własnością Miasta

Negatywna
pkt.1. Chodnik przy
ul. Walczaka 43 a-c w stronę
pętli tramwajowej (ok. 100
mb) zlokalizowany jest w
pasie drogowym.
Opracowywana jest koncepcja
dla zadania "Modernizacja
wschodniego wylotu DK nr 22
w Gorzowie Wlkp. na odcinku
od ronda Sybiraków do granic
80000 TAK miasta", która obejmuje
wnioskowany odcinek
chodnika. Przed decyzją o
realizacji wniosek nie
powinien być uwzględniany.
pkt.2. Budowa chodnika od
przejścia dla pieszych na ul.
KEN do ul. Okulickiego.
Chodnik ten będzie
zrealizowany w bieżącym roku
w ramach programu
"Bezpieczny Gorzów".

105171 TAK Pozytywna

83

Budowa odcinka
drogi wraz z
chodnikiem,
R48
twarde
parkingiem oraz
oświetleniem przy
ul. Sosabowskiego

Remont
nawierzchni jezdni
R49
ul. GrotaRoweckiego

twarde

Strefa rekreacji dla
dorosłych z
R50 wybiegiem dla
twarde
psów w parku
Górczyńskim

Budowa parkingu
pomiędzy ul.
R51
Mikołajczyka i
Okulickiego

Manhattan

Projekt polega na budowie odcinka drogi, chodnika,
parkingu, a także oświetlenia w ciągu ulicy
Sosabowskiego na odcinku ok. 150 m.
Założenia:
- długość odcinka: 150 m,
- nawierzchnia: kostka betonowa,
- odwodnienie: istniejąca kanalizacja deszczowa,
- parking 20 miejsc,
- szerokość jezdni: 5,5 m,
- oświetlenie ulicy.

ul. Sosabowskiego

TAK TAK

297692 TAK Pozytywna

83

Manhattan

Projekt polega na korekcyjnym frezowaniu
istniejącej podbudowy betonowej i wykonaniu
warstwy ścieralnej z masy mineralno- asfaltowej
gr. 5 cm na odcinkach, które nie zostały
ul. Grota Roweckiego
przebudowane. Ponadto należy wykonać
regulację włazów studni kanalizacyjnych, kratek
ściekowych oraz skrzynek zaworów
wodociągowych.

TAK TAK

220000 TAK Pozytywna

83

Manhattan

Projekt polega na budowie placu zabaw dla
dorosłych umożliwiającego aktywne spędzanie
czasu (huśtawki, czytanie, rękodzieło) oraz
budowie wybiegu dla psów.

TAK TAK

306000 TAK Pozytywna

83

Park Górczyński

Manhattan

Teren pomiędzy
Projekt polega na budowie parkingu np. z kostki
ul. Mikołajczyka
polbrukowej.
a ul. Okulickiego

Budowa drogi wraz
z miejscami
R52
twarde
parkingowymi przy
ul. Andersa

Manhattan

Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania
ul. Maczka i Ogińskiego do ul. Pluty wraz z
miejscami parkingowymi.
Założenia:
- długość odcinka: 285 m,
- nawierzchnia: asfaltowa,
- ilość miejsc parkingowych: 10 sztuk,
- szerokość jezdni: 5,5 m,
- odwodnienie: istniejąca kanalizacja
deszczowa.

ul. Andersa

TAK TAK

Likwidacja barier
R53 architektonicznych
w parku 750-lecia

Manhattan

Projekt polega na likwidacji krawężników przy
wjazdach i zjazdach w alejki parku.

Park 750- lecia

TAK TAK

twarde

twarde

TAK TAK

Negatywna. Zadanie dotyczy
terenu na którym planuje się
linię tramwajową w ramach
zadania inwestycyjnego
0 TAK "System zrównoważonego
transportu miejskiego w
Gorzowie Wlkp.", ponadto
stanowi rezerwę pod drugą
nitkę ul. Okulickiego.

Negatywna. Przekroczona
maksymalna kwota
465210 TAK przeznaczona na zadanie w
rejonie.

8000 TAK Pozytywna

Modernizacja
R54 boiska przy
ul. Małyszyńskiej

twarde

Sygnalizacja
świetlna lub
budowa ronda na
R55
twarde
skrzyżowaniu
ul. Wyszyńskiego i
ul. Owocowej

Staszica

Piaski

Projekt polega na modernizacji płyty boiska w
tym montaż nawodnienia, montażu piłkołapaczy,
trybun (siedziska z PCV), wiaty dla zawodników
(2 szt.), zakup wyposażenia boiska: bramki
duże, bramki treningowe, wózek do malowania ul. Małyszyńska
linii), doprowadzenie wody i kanalizacji,
doprowadzenie energii elektrycznej oraz
zagospodarowanie terenu wokół boiska
(parking, chodniki, bramy).

Projekt polega na modernizacji skrzyżowania
poprzez montaż sygnalizacji świetlnej lub
budowy ronda.

Skrzyżowanie
ul. Wyszyńskiego i
ul. Owocowej

TAK TAK

TAK TAK

275831 TAK Pozytywna

252926 TAK

Negatywna. Nie jest to zadanie
jednoroczne. Obecnie natężenie
ruchu na ul. Wyszyńskiego jest tak
duże, że istnieje realne zagrożenie,
że po wybudowaniu sygnalizacji na
wnioskowanym skrzyżowaniu
zdecydowanie pogorszą się warunki
ruchowe na znacznym odcinku ul.
Wyszyńskiego. Funkcjonująca
sygnalizacja świetlna może
doprowadzić do zakorkowania się
pobliskiego ronda u zbiegu
Wyszyńskiego – Górczyńskiej, co
doprowadzić może do paraliżu
komunikacyjnego w rejonie obu
skrzyżowań.
Miasto pracuje obecnie nad modelem
ruchu dla całego miasta. Po
opracowaniu modelu możliwe będzie
wykonanie ekspertyzy dotyczącej
skutków wprowadzenia sygnalizacji
na skrzyżowaniu Owocowa Wyszyńskiego.
W związku z powyższym do czasu
zbadania możliwości i wpływu
sygnalizacji, wniosek został
zaopiniowany negatywnie.
Koszt sygnalizacji 252 926 zł.
Natomiast budowa ronda jest
niemożliwa z uwagi na ograniczenia
terenowe, zbyt wysoki koszt (budowa
ronda wg Sekocenbudu to 752 806
zł)

Budowa zatok
postojowych przy
ul.
R56
twarde
Dowgielewiczowej,
utwardzenie alejki
w parku

Manhattan

Projekt polega:
- na budowie zatok postojowych przy ul.
Dowgielewiczowej,
- na utwardzeniu alejki w parku przy szpitalu
psychiatrycznym od ul. Dowgielewiczowej do
przystanku tramwajowego WalczakaEnergetyków.

ul. Dowgielewiczowej
2-16

TAK TAK

75000 TAK Pozytywna

Wykonanie
chodnika i
R57
oświetlenia na
ul. Warszawskiej

twarde

Górczyn

W ramach zadania ujęto wykonanie chodnika
(wraz z nasypami) oraz oświetlenia na odcinku
ok. 400 m.

ul. Warszawska od
trafostacji wzdłuż Parku
Czechówek

TAK NIE

Negatywna. Zadanie nie jest
306000 TAK jednoroczne ze względu na
budowę oświetlenia

ul.Okólna

TAK TAK

239400 TAK Pozytywna
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ul. 9 Maja 40-46

TAK TAK

22000 TAK Pozytywna

83

Przebudowa
R58
ul. Okólnej

twarde

Górczyn

Przyjęto przebudowę drogi na odcinku o
długości ok. 170 m i szerokości 5,5 m.
W ramach przebudowy uzwględniono rozbiórkę
istniejącej nawierzchni i podbudowy.

Budowa chodnika
R59 przy
ul. 9 Maja 40-46

twarde

Górczyn

Budowa chodnika o długości ok. 60,0 m i
powierzchni 90,0 m2

ul.Czereśniowa od
ul. Walczaka do
ul. Piłsudskiego

TAK TAK

Negatywna. Przekroczona
maksymalna kwota
przeznaczona na zadanie w
rejonie.
Zgodnie z koncepcją
rowerową rozwiązaniem jest
budowa dwukierunkowego
ciągu pieszo - rowerowego po
stronie stacji benzynowej w
miejsce istniejącego
450000 TAK chodnika.
Ścieżki rowerowe zostaną
połączone w ramach
przebudowy ul. Piłsudskiego
(Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne 2017);
skrzyżowania ul. Piłsudskiego
z Czereśniową (inwestycja
tramwajowa), ul. Walczaka
(Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne 2017).

twarde

Górczyn

Obecnie na ul. Czereśniowej zlokalizowany jest
pas rowerowy prowadzący tylko w jedną stronę
(od ul. Piłsudskiego do ul. Walczaka). Zgodnie
z koncepcją rowerową rozwiązaniem jest
budowa dwukierunkowego ciągu pieszo rowerowego po stronie stacji benzynowej w
miejsce istniejącego chodnika.

Remont chodnika
na odcinku od stacji
R61
twarde
paliw STATOIL do
parku Kopernika

Górczyn

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowej.

ul. Piłsudskiego

TAK TAK

100000 TAK Pozytywna

Górczyn

Projekt polega na montażu dodatkowych ławek
oraz konserwacji starych, wyprofilowaniu alejek
parkowych, dosadzeniu kwiatów, a także na
budowie siłowni zewnętrznej.

Park Kopernika

TAK TAK

306000 TAK Pozytywna

Manhattan

Budowa chodnika na całej długości
ul.Sosabowskiego.
ul. Sosabowskiego
Chodnik jednostronny o szer. 2,0 m (polbruk ) na
długości 610,0m.

TAK TAK

146870 TAK Pozytywna

Remont chodnika,
utworzenie ścieżki
R60
rowerowej przy
ul. Czereśniowej

Rewitalizacja Parku
R62
twarde
Kopernika

Budowa chodnika
R63 przy
twarde
ul. Sosabowskiego

R64

Przebudowa
ul. Siewnej

twarde

Górczyn

R65

Przebudowa
ul. Parkowej

twarde

Górczyn

Połączenie ścieżek
rowerowych
R66 ul. Piłsudskiego,
twarde
Czereśniowa,
Walczaka

Górczyn

Przyjęto wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej na odcinkku 96 m oraz wykonanie 3
sztuk lamp solarno-wiatrowych.
Remont nawierzchni bitumicznej z wymianą
krawężników oraz wykonanie 5 miejsc
postojowych.

Rozwiązaniem jest budowa dwukierunkowego
ciągu pieszo - rowerowego po stronie stacji
benzynowej w miejsce istniejącego chodnika.
Powyższe jest zgodne z koncepcją rowerową.
Długość odcinka: 660m (od skrzyżowania z
ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z
ul. Walczaka bez ingerencji w skrzyżowania).

ul.Siewna

TAK TAK

302000 TAK Pozytywna
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ul.Parkowa

TAK TAK

257000 TAK Pozytywna

83

ul. Piłsudskiego
ul. Czereśniowa
ul. Walczaka

TAK TAK

Negatywna. Przekroczona
maksymalna kwota
przeznaczona na zadanie w
rejonie. Kwota dotyczy
zgodnej z koncepcją
rowerową budowy przy ul.
Czereśniowej
dwukierunkowego ciągu
pieszo - rowerowego po
stronie stacji benzynowej w
346658 TAK miejsce istniejącego
chodnika. Ścieżki rowerowe
zostaną połączone w ramach
przebudowy ul. Piłsudskiego
(Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne 2017);
skrzyżowania ul. Piłsudskiego
z Czereśniową (inwestycja
tramwajowa), ul. Walczaka
(Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne 2017).

ul. Paderewskiego
ul. Witosa

TAK TAK

Teren od ul.
Dunikowskiego do
ul. Marcinkowskiego

NIE

Budowa miejsc postojowych w ciągu ul.
Paderewskiego oraz przy boisku Szkoły
Podstawowej nr 13 przy u. Witosa.

Budowa miejsc
parkingowych przy
R67
twarde
ul. Paderewskiego,
Witosa

Górczyn

Naprawa chodnika
od ul.
R68 Dunikowskiego do twarde
ul.
Marcinkowskiego

Staszica

R69 Naprawa chodnika twarde

Śródmieście Projekt polega na naprawie lub wymianie
/Centrum
istniejącego chodnika.

Założenia:
- nawierzchnia: kostka betonowa,
- ilość miejsc parkingowych: 32 sztuki,
- odwodnienie: istniejąca kanalizacja
deszczowa.
Projekt polega na naprawie lub przebudowie
istniejącego chodnika.

NIE

ul. Bohaterów Warszawy
po lewej stronie od
TAK TAK
ul. Kos. Gdyńskich do ul.
Moniuszki

97327 TAK Pozytywna

Negatywna - część chodnika
NIE położona jest na terenie
prywatnym

75000 TAK Pozytywna
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R70

Budowa miejsc
parkingowych

twarde

Staszica

Budowa miejsc postojowych wzdłuż
ul. Mosiężnej od skrzyżowania z
ul. Szczecińską wiążę się z przebudową
istniejącego chodnika na całej długości
budowanych miejsc i przełożeniem kabla
średniego napięcia na dł ok. 70 m:
powierzchnia miejsc postojowych ok. 1300 m2
powierzchnia chodnika do przebudowy ok. 1600
m2

ul. Mosiężna od
skrzyżowania z
ul. Szczecińską za
wyjazdem z Faurecii

ul. Londyńska od
północnej strony, między
TAK TAK
ul. Brukselską a
Wiedeńską

80000 TAK Pozytywna

ul. Hubala

30000 TAK Pozytywna

TAK TAK

Negatywna. Wartość
inwestycji przekracza kwotę
440000 TAK przeznaczoną na zadanie
rejonowe.

R71 Budowa chodnika

twarde

Staszica

Budowa chodnika o długości ok. 200,0 m i
powierzchni 400,00 m2

Modernizacja
kanalizacji
R72
deszczowej
ul. Hubala 2

twarde

Manhattan

Projekt polega na budowie odwodnienia w ulicy
Hubala na wysokości posesji nr 2.

twarde

Piaski

Projekt polega na przebudowie ul. Owocowej na
odcinku ok. 400 m i szerokości 6,0.
ul. Owocowej od strony
Do wyceny przyjęto wykonanie nawierzchni z
ul. Żwirowej
kostki betonowej.

TAK TAK

Negatywna. Przekroczona
maksymalna kwota
650000 TAK
przeznaczona na zadanie w
rejonie.

twarde

Manhattan

Projekt polega na remoncie chodnika po obu
stronach ulicy Hubala na odcinku od ul. Szarych ul. Hubala
Szeregów do ul. Obrońców Pokoju.

TAK TAK

240000 TAK Pozytywna

Manhattan

Parkingi mają być usytuowane tylko w
miejscach niewymagających wycinki drzew.
Możliwych do usytuowania w terenie jest 12
miejsc parkingowych.

TAK TAK

43000 TAK Pozytywna

Górczyn

Projekt polega na remoncie chodnika na odcinku
ul. Zamenhofa
od ul. Okólnej do ul. Stilonowej (strona lewa).

TAK TAK

185000 TAK Pozytywna

Przebudowa ul.
R73
Owocowej

R74

Remont chodnika
ul. Hubala

Budowa miejsc
R75 parkingowych przy twarde
ul. Korcza

R76

R77

Remont chodnika
twarde
przy ul. Zamenhofa

Utwardzenie
ul. Bazaltowej

twarde

Piaski

ul. Korcza 1-19

Wykonanie warstwy wyrównującej z kruszywa i
nawierzchni bitumicznej.
Przed utwardzeniem nawierzchni drogi
ul. Bazaltowa
wskazane jest wykonanie kanalizacji deszczowej
w celu jej odwodnienia.

TAK TAK

TAK NIE

Negatywna. Zadanie nie jest
jednoroczne ze względu na
konieczność wykonania
kanalizacji deszczowej.
- TAK
Inwestycja jest zaplanowana
w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym. Realizacja w
2023 roku.

Remont schodów i
montaż poręczy od
R78
twarde
ul. Ściegiennego do
ul. Piłsudskiego
Remont chodnika,
rekultywacja
terenów zieleni,
R79 montaż słupków
ograniczających
parkowanie przy
ul. Pułaskiego

twarde

Przebudowa
ul. Racławickiej
R80 wraz z chodnikiem i twarde
miejscami
parkingowymi

Remont
nawierzchni ul.
R81
Kościuszki i ul.
Bohaterów Lenino

Górczyn

Projekt polega:
- remoncie chodnika wraz ze schodami i
wykonaniem poręczy na wysokości budynku ul.
Ściegiennego 1a,
- remoncie schodów na wysokości budynku
Ściegiennego 3b.

ul. Ściegiennego 1-3:
1. Naprzeciwko klatki 1a, TAK TAK
2. Naprzeciwko klatki 3b

35000 TAK Pozytywna

Górczyn

Projekt polega na remoncie nawierzchni
chodnika z kostki brukowej na podsypce
cementowo - piaskowej , na wysokości budynku Teren od ul. Pułaskiego 5
TAK TAK
5a-d do 7a-d, rekultywacji terenów zielonych
do ul. Pułaskiego 7
wraz z obsianiem trawą oraz na montażu
słupków ograniczających parkowanie.

80000 TAK Pozytywna

Górczyn

Przebudowa ulicy Racławickiej wraz z
chodnikiem i miejscami parkingowymi.
Szacunkowa wartość zadania dotyczy robót
związanych z wykonaniem konstrukcji parkingów
wraz z nawierzchnią z betonowej kostki
brukowej, rozebrania istniejącego chodnika,
wykonania warstw konstrukcyjnych chodnika
wraz z nawierzchnią z betonowej kostki
brukowe, frezowania istniejącej nawierzchni
jezdni, ułożenia nowej nawierzchni jezdni,
regulacji wysokościowej wpustów i studzienek
kanalizacji deszczowej, dokumentacji
projektowej i nadzoru inwestorskiego.

twarde

Górczyn

Remont chodnika
R82 przy ul. Boh. Lenino twarde
1-3

Górczyn

Projekt polega na wyfrezowaniu starej
nawierzchni drogi i położeniu nowej warstwy
ścieralnej wraz z regulacją studzienek i kratek
ściekowych ul. Bohaterów Lenino i ul.
Kościuszki na odcinku od ul. Czereśniowej do
pawilonu Biedronka .
Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino od
nr 1 - do nr 3.
Szacunkowa wartość zadania dotyczy robót
związanych z rozbiórką istniejącego chodnika,
wykonaniem konstrukcji chodnika wraz z
nawierzchnią z betonowej kostki brukowej,
dokumentacji projektowej i nadzoru
inwestorskiego.

Teren wzdłuż ul.
Racławickiej, pomiędzy
boiskiem ZS nr 13 a
myjnią samochodową
"Szaniec"

TAK TAK

220000 TAK Pozytywna

Teren od ul.
Czereśniowej do sklepu
Biedronka

TAK TAK

120000 TAK Pozytywna

ul. Bohaterów Lenino 1-3 TAK TAK

50000 TAK Pozytywna

Budowa miejsc
R83 parkingowych przy twarde
ul. Witosa

Górczyn

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Witosa.
Szacunkowa wartość zadania dotyczy robót
związanych z wykonaniem konstrukcji parkingów
wraz z nawierzchnią z betonowej kostki
Teren od skrzyżowania
brukowej, rozebrania istniejącego chodnika,
ul. Rataja do wyjazdu z
wykonania warstw konstrukcyjnych chodnika
Pawilonu Panorama
wraz z nawierzchnią z betonowej kostki
brukowe, dokumentacji projektowej i nadzoru
inwestorskiego.

Budowa chodnika
pomiędzy
R84
twarde
ul. Złotego Smoka a
ul. Mosieżną

Staszica

Zadanie w całości zlokalizowane na działce nr
251/189 należącej do TPV

ul. Złotego Smoka 9
teren wzdłuż ogrodzenia
firmy TPV

NIE

Wykonanie
chodnika - ścieżki
R85 do altanki
śmietnikowej przy
ul. Śląskiej 88,89

Zawarcie

Wykonanie chodnika - ścieżki do altanki
śmietnikowej.

ul. Śląska 88,89

TAK TAK

twarde

TAK TAK

NIE

200000 TAK Pozytywna

0 NIE

Negatywna. Teren nie jest
własnością miasta.

17233 TAK Pozytywna
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