WYBRANE ZADANIA
L.P

Nazwa zadania

Rejon

Lokalizacja

Opis zadania

Koszt zadania

1

Remont chodnika

1

ul. Fabryczna, od Dominanty do mostu żelaznego

Stan nawierzchni zły. Wymaga rozbiórki nawierzchni wraz z obrzeżami, ustawienia obrzeży, ułożenia nowej nawierzchni z kostki
betonowej.

154.800 zł

2

Przebudowa drogi

1

ul. Krzywa

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejącej podbudowie.

161.000 zł

3

Budowa toru speedrowerowego

1

Zespół Szkół nr 12, ul. Śląska 20

1. Tor rowerowy 2. Oświetlenie 3. Ogrodzenie 4. Trybuny 5. Trybuna dla sędziego 6. Wiata na rowery .

136.600,00 (placówka ma
zapewnienie sponsorów na kwotę
61.600,00)

4

Budowa placu zabaw dla dzieci

1

ul. Kobylogórska, Krótka, Zbąszyńska

Plac zabaw: zestaw urządzeń: bujak sprężynowy (2 szt.), huśtawka 2 osobowa (2 szt.), huśtawka wagowa (2 szt.), zestaw zabawowy
3 wieże, piaskownica, karuzela tarczowa, ogrodzenie, ławki (4 szt.), kosze na odpady (3 szt.), regulamin, ogrodzenie. Wykonanie
projektu, nadzór inwestorski.

90.000 zł

5

Postawienie słupa informacyjnoogłoszeniowego

1

róg ulic Furmanka – Braci Paździorków

Słup z żywicy poliestrowej.

6.000 zł

6

Budowa przyszkolnego terenu
rekreacyjno – sportowego

1

teren Szkoły Podstawowej nr 9, ul. Nowa 7

Boisko – sztuczna trawa wraz z ogrodzeniem i 'piłko łapaczami'.

200.000 zł

7

Przebudowa ulicy Polnej

1

Zawarcie, za stadionem żużlowym przy przedszkolu, droga prowadząca na
działki, długość ok. 1000 m.

0dcinek od ul. Śląskiej do bramy wjazdowej - wykonanie nawierzchni z kruszywa.

62.000 zł

8

Naprawa chodnika oraz schodów

1

teren Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21

Chodnik 850 m2. Remont schodów.

94.000 zł; 40.000 zł

9

Wymiana ogrodzenia wokół budynku i
placu przedszkola

1

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27, ul. Śląska 42

Ogrodzenie z elementów metalowych na słupkach i cokole.

40.000 zł

10

Wykonanie kanalizacji burzowej
(deszczowej)

1

ślepa część ul. Toruńskiej, Zakanale (działka nr 123), odcinek od ul.
Wągrowieckiej do terenu ogródków działkowych

Odwodnienie drogi na odcinku 65 m poprzez wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i odtworzenie nawierzchni.

120.000 zł

11

Naprawa chodnika

1

ul. Koniawska, odcinek od ul. Cichej do końca ul. Koniawskiej po prawej
stronie w kierunku Deszczna

Przebudowa chodnika w ul.Koniawskiej na odcinku od ul. Cichej do końca ul.Koniawskiej. Przyjęto wykonanie chodnika o długości
1300 m w technologii z kostki betonowej polbrukowej o gr. 8 cm. W wycenie uwzględniono rozbiórkę istniejącego chodnika oraz
wymianę krawężników.

670.000 zł

12

Remont chodnika prowadzącego do
przedszkola

1

ul. Widok 25

Wymaga rozbiórki nawierzchni wraz z obrzeżami, ustawienia obrzeży ułożenia nowej nawierzchni z kostki betonowej.

8.500 zł

13

Przebudowa ulicy Baczewskiego

1

ul. Baczewskiego

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie o szerokości 5,0 m.

390.000 zł

14

Remont chodnika

1

ul. Towarowa, od ul. Śląskiej do mostu żelaznego

Stan nawierzchni zły. Wymaga rozbiórki nawierzchni wraz z obrzeżami, ustawienia obrzeży, ułożenia nowej nawierzchni z kostki
betonowej.

174.200 zł

15

Boisko sportowe do siatkówki

1

ul. Strażacka

Boisko do siatkówki plażowej (co jest ujęte we wniosku) z wyposażeniem o wymiarach 15,3 x 22,2 m, w tym płyta boiska 8,0 x 16,0
m (bez ogrodzenia, piłkochwytów, oświetlenia i innego dodatkowego wyposażenia).

48.737 zł

16

Boisko wielofunkcyjne

2

teren Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Dobra 16

Boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni z ogrodzeniem.

400.000 zł

17

Budowa placu zabaw dla dzieci

2

park należący do Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Małyszyńskiej

Plac zabaw: zestaw urządzeń: bujak sprężynowy (2 szt.), huśtawka 2 osobowa ( 2 szt.), huśtawka wagowa (2 szt.), piaskownica,
karuzela tarczowa, zestaw do wspinania typu "małpi gaj", ogrodzenie, ławki (4 szt), kosze na odpady (3 szt.), regulamin,
ogrodzenie. Wykonanie projektu, nadzór inwestorski.

55.000 zł

18

Przebudowa ulicy

2

ul. Olimpijska od ul. Ikara

Rozbiórka istniejących płyt drogowych, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o długości 140,00 mb, szerokości 5,00 m.

250.000 zł

19

Wybudowanie dojazdu (chodnika) do
bloków

2

dojazd od Al. 11 Listopada do bloków 91-95, 96, 80-84, 85

Wykonanie ok. 88 m2 chodnika od Al. 11 listopada przy budynku nr 130 do bloków przy ul. Słonecznej nr 91-95.

80.000 zł

20

Prace remontowo-konserwacyjne

2

ul. Chopina, pomnik „Chwała Saperom” na terenie kompleksu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej

Kompleksowa konserwacja pomnika "Chwała Saperom" wraz z wymianą tablicy.

40.000 zł

Strona 1

L.P

Nazwa zadania

Rejon

Lokalizacja

Opis zadania

Koszt zadania

21

Modernizacja parkingu

2

ul. Kruczkowskiego 1-8

Wykonanie miejsc parkingowych na długości 112 mb (20 miejsc).

80.000 zł

22

Budowa chodnika

2

park na rogu ul. Kostrzyńskiej i ul. Dobrej

Wykonanie ok. 186 m2 chodnika z koski polbrukowej w parku u zbiegu ul. Kostrzyńskiej i ul. Dobrej

32.000 zł

23

Przebudowa ulicy

2

ul. Lelewela – przy „Pegazie”

Rozebranie starej nawierzchni chodników dwustronnych i jezdni oraz wykonanie nowych chodników i jezdni asfatowej na dłogości
180 mb.

350.000 zł

24

Budowa chodnika

2

ul. Londyńska, osiedle europejskie, od sklepu Biedronka, w kierunku
budynków „Efekt”

Wykonanie nowego chodnika na długości 230 mb.

70.000 zł

25

Doposażenie placu zabaw

2

ul. Dąbroszyńska

Doposażenie placu zabaw: ślizgawka, karuzela czteroosobowa, ławki ( 5 szt.), kosze (3 szt.) wraz z projektem.

20.000 zł

26

Remont nawierzchni drogi

2

ul. Polarna

Wykonanie przebudowy ul.Polarnej na odcinku od ul. Słonecznej do przedszkola i żłobka - odcinek o długosci ok. 90 m. Wykonanie
nawierzchni bitumicznej.

245.000 zł

27

Remont chodnika. Dokumentacja
została wykonana w 2013 r.

2

ul. Myśliborska 1-3, 5-7

Stan chodnika bardzo zły. Wymaga rozebrania, obrzeży i nawierzchni, ustawienia obrzeży i wykonania nowej nawierzchni z kostki
betonowej.

46.000 zł

28

Remont chodnika

2

Al. Konstytucji 3 Maja, od ul. Sokola do hotelu Best Western

Stan chodnika zły. Wymaga rozebrania obrzeży i nawierzchni. Ustawienia obrzeży i wykonania nowej nawierzchni z kostki
betonowej.

57.600 zł

29

Remont chodnika

2

ul. Sportowa 6 AB do 12 AB

Stan chodnika zły. Wymaga rozebrania krawężnika, obrzeży i nawierzchni, ustawienia krawężnika, obrzeży i wykonania nowej
nawierzchni z kostki betonowej.

41.200 zł

30

Remont chodnika

2

wzdłuż al. Konstytucji 3 Maja od obwodowego Urzędu Miar po nr kamienic
103, 104, 105 aż do postoju taxi

Stan chodnika bardzo zły. Wymaga rozebrania obrzeży i nawierzchni, ustawienia obrzeży i wykonania nowej nawierzchni z kostki
betonowej.

41.400 zł

31

Budowa placu zabaw

3

podwórko pomiędzy ul. Krzywoustego, a ul. Borowskiego

W skład placu zabaw wchodzą urządzenia dla dzieci najmłodszych oraz starszych: - bujak sprężynowy , - zestaw zabawowy konstrukcja wykonana z drewna, - huśtawka wahadłowa, - piramida wspinaczkowa z lin, - piaskownica z bali drewnianych, - ławka
parkowa z oparciem, - kosz na śmieci - tablica z regulaminem placu zabaw, - ogrodzenie placu zabaw i furtka.

50.000 zł

32

Remont nawierzchni ulicy

3

ul. Wyspiańskiego między ulicami Kasprowicza i Chopina

Frezowanie warstwy ścieralnej nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej.

116.000 zł

33

Utworzenie mini parku
wypoczynkowego

3

osiedle Staszica, tzw. „Skwer na Dunikowskiego” naprzeciwko ZS nr 16

Montaż siłowni zewnętrznej, chodniki i mała architektura według istniejącego projektu, zieleń.

320.000 zł

34

Remont chodnika

3

ul. Hawelańska od budynku PZU do postoju taksówek, przy lokalu
gastronomicznym „Merhaba”

Rozebranie nawierzchni chodnika i ułożenie nowej z kostki betonowej.

16.600 zł

35

Remont chodnika

3

ul. Drzymały od schodów donikąd do ul. Łokietka

Rozebranie nawierzchni i ułożenie nowej z kostki betonowej.

84.000 zł

36

Remont chodnika

3

ul. Obotrycka od byłej Komendy Policji do ul. Pionierów

Stan nawierzchni zły. Wymaga rozebrania nawierzchni i ułożenie nowej z kostki betonowej.

50.000 zł

37

Remont chodnika ul. Wyszyńskiego

3

od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta

Chodnik po obu stronach jezdni. Rozebranie nawierzchni i obrzeży. Ustawienie obrzeży i ułożenie nowej nawiezrchni z kostki
betonowej.

190.080 zł

38

Remont chodnika

3

ul. Sikorskiego 17-18

Stan nawierzchni jest zły. Wymaga rozebrania nawierzchni i ułożenie nowej z kostki betonowej.

29.500 zł

39

Plac zabaw dla dzieci

3

naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 16

Budowa placu zabaw według opracowanej w 2010 roku dokumentacji.

230.000 zł

40

Rewitalizacja parku

3

park Wiosny Ludów

Budowa nowej fontanny w parku Wiosny Ludów wraz z projektem, nasadzenie róż.

330.000 zł

41

Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci

3

park Wiosny Ludów

Wymiana istniejących elementów zabawowych na nowe. Zestaw zabawowy 3 wieże, huśtawki podwójne (5 szt), huśtawki wagowe
(2 szt.), piaskownica sześciokątna. Dostawienie bujaków sprężynowych (2 szt.), ogrodzenie placu zabaw, projekt.

90.000 zł
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42

Przebudowa ulicy

3

ul. Tuwima 1-10

Przebudowa drogi z chodnikiem jednostronnym. Rozbiórka zdegradowanej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i chodnika z
płytek chodnikowych. Przebudowa na długości ok. 200 mb.

300.000 zł

43

Rewitalizacja parku

3

skwer Wolności

Wymiana 28 szt. ławek na nowe stylowe, wykonanie asfaltowej nawierzchni parkingu naprzeciwko WiMBP (ok. 1250 m2).

290.000 zł

44

Plac zabaw dla dzieci

3

ul. Wyszyńskiego 20-26

W skład placu zabaw wchodzą urządzenia dla dzieci najmłodszych oraz starszych: - bujak sprężynowy, - zestaw zabawowy konstrukcja wykonana z drewna, - ławka parkowa z oparciem, - kosz na śmieci, - tablica z regulaminem placu zabaw, - ogrodzenie
placu zabaw i furtka.

25.000 zł

45

Zagospodarowanie terenu parku

3

park Słowiański od ul. Reja, Zapolskiej, Dąbrowskiego do ul. Kos. Gdyńskich

Montaż siłowni dla dorosłych, małpi gaj, ławki i kosze.

50.000 zł

46

Wybieg dla psów

4

osiedle Piaski

Wybieg dla psów przy ul. Kazimierza Wielkiego.

30.000 zł

47

Budowa chodnika

4

ul. Dekerta od strony ronda ul. Szarych Szeregów w kierunku szpitala

Wykonanie chodnika na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Janockiego o długości około 120 m.

50.000 zł

48

Zagospodarowanie „Ruskiego Stawku”

4

tereny zielone przy „Ruskim Stawku”

Wstawienie ławek i koszy na odpady.

8.000 zł

49

Remont nawierzchni drogi

4

ul. Kazimierza Wielkiego 102- 112

Wykonanie drogi osiedlowej z kostki polbrukowej o długości ok. 100 mb z miejscami postojowymi - ok. 15.

120.000 zł

50

Budowa placu zabaw

4

Przedszkole Miejskie nr. 16 przy ul. Wiejskiej 6

Zakup nowych bezpiecznych urządzeń placu zabaw.

20.000 zł

51

Remont chodnika

4

ul. Puszkina na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Czarnieckiego (po obu
stronach )

Stan nawierzchni zły. Wymaga rozebrania krawężników, obrzeży i nawierzchni, ustawienia nowych krawężników, obrzeży i ułożenia
nowej nawierzchni z kostki betonowej.

96.600 zł

52

Przebudowa ulicy Sczanieckiej 27-33

4

ul. Sczanieckiej 27-33, ul. Dowbora-Muśnickiego

Przebudowa drogi na długości 145 m wraz z odwodnieniem.

200.000 zł

53

Przebudowa ulicy

4

ul. Owocowa 29, 34 – odcinek od słupa wysokiego napięcia do budynków
mieszkalnych

Wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej na odcinku o długości ok. 250 m w rejonie posesji przy ul. Owocowej 30a do
posesji przy ul. Owocowej 32a i 29. Jest to obszar pomiędzy odcinkami ul. Owocowej posiadającymi nawierzchnię z polbruku.

290.000 zł

54

Przebudowa ulicy

4

ul. Kazimierza Wielkiego 114-124

Wykonanie drogi osiedlowej z kostki polbrukowej na odcinku o długości ok. 100 mb z miejscami postojowymi - ok. 15.

120.000 zł

55

Remont chodnika i przebudowa
schodów

4

ul. Kazimierza Wielkiego – pętla tramwajowa, przystanek dla wsiadających +
przejście przez tory

Stan chodnika zły, schodów bardzo zły, wymaga rozebrania krawężnika, obrzeży nawierzchni chodnika i całkowitej rozbiórki
schodów, ustawienia krawężnika, obrzeży, ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej i wykonania schodów.

110.000 zł

56

Remont chodnika

4

ul. Hubala 2-16, od ul. Szarych Szeregów do ul. Obrońców Pokoju

Rozebranie obrzeży, nawierzchni chodników po obu stronach jezdni i ułożenie nowej z kostki betonowej.

113.000 zł

57

Przebudowa ulicy

4

ul. Okulickiego 38-58

Przebudowa ulicy z wymianą warstwy konstrukcyjnej na długości 310 m, chodnik jednostronny 310 m, 54 miejsca parkingowe.

935.000 zł

58

Budowa placu zabaw

4

pomiędzy blokiem przy ul. Kazimierza Wielkiego 75-69, a ul. Bohaterów
Westerplatte 1-7

Plac zabaw - zestaw urządzeń: bujak sprężynowy (2 szt.), huśtawka 2 osobowa ( 1 szt.), huśtawka wagowa (2 szt.), piaskownica,
karuzela tarczowa, stół do tenisa, ławki (3 szt.), kosze na odpady (3 szt.), regulamin, ogrodzenie, wykonanie projektu, nadzór
inwestorski.

50.000 zł

59

Remont chodnika

4

ul. Kazimierza Wielkiego na wysokości ul. Czarneckiego i ul. Kilińskiego

Rozebranie krawężników, obrzeży nawierzchni. Ustawienie krawężników, obrzeży i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej.

165.000 zł

60

Powiększenie obszaru parkingu

4

ul. Bohaterów Westerplatte

Budowa ok. 20 miejsc parkingowych.

100.000 zł

61

Remont jezdni i chodnika

5

ul. Wróblewskiego, po stronie Przedszkola Miejskiego nr 29

Rozebranie krawężników, obrzeży nawierzchni chodnika, frezowanie nawierzchni asfaltowej. Ustawienie krawężnika i obrzeża,
ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej.

227.000 zł
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62

Przebudowa ulicy

5

ul. Okólna 35 od Sali Królestwa Świadków Jehowy do sklepu „AS”

Od Ronda Solidarności do ul. Nowej z uwagi na zły stan nawierzchni na całej długości ulicy Okólnej - remont drogi na jezdni o dł.
715,0 m i szer. 5,50 m polegający na sfrezowaniu nawierzchni na gr. 5 cm, wykonaniu nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej,
wymianę krawężnika, regulacji studzienek kanalizacyjnych i wykonaniu oznakowania poziomego (pasów).

627.373 zł

63

Remont chodnika

5

ul. Piłsudskiego od parku Kopernika do skrzyżowania ul. Czereśniowej z ul.
Piłsudskiego

Stan chodnika zły. Wymaga rozebrania obrzeży, nawierzchni ,ustawienia obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowej.

93.000 zł

64

Budowa drogi wraz z parkingami

5

ul. Grabskiego, działka nr 777

Przebudowa istniejącej drogi na odcinku 300 mb wraz z budową miejsc parkingowych wzdłuż drogi na odcinku 150 mb. Naprawa
nawierzchni istniejących parkingów.

452.700 zł

65

Remont chodnika

5

ul. Szwoleżerów od ul. Chłopickiego do szkoły

Rozebranie obrzeży i nawierzchni, ustawienie obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej.

40.000 zł

66

Przebudowa chodnika

5

odcinek od bloku mieszkalnego ul. Walczaka 56 wzdłuż budynku jednostki
PSP do parkingu przy PUP

Rozebranie obrzeży,nawierzchni, ustawienie obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni.

210.000

67

Przebudowa chodnika

5

ul. Walczaka, działka nr 820/2 od ronda Gdańskiego do skrzyżowania z ul.
Czereśniową

Rozebranie obrzeży i nawierzchni, ustawienie obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej.

350.000 zł

68

Remont chodnika, ul. Piłsudskiego

5

od skrzyżowania naprzeciwko bloku przy ul. Niepodległości 1,3,5 do
przejścia podziemnego naprzeciwko bloku przy ul. Dmowskiego

Rozebranie nawierzchni, ustawienie obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni.

116.000 zł

69

Przebudowa ulicy

5

ul. Grota-Roweckiego

Przebudowa ulicy poprzez wymianę warstwy konstrukcyjnej na odcinku 172 mb.

350.000 zł

70

Przebudowa ulicy

5

osiedle Sady od szczytu budynku przy ul. Daszyńskiego 2 (hurtowania art.
biurowych „Junior”) do wyjazdu z „Panoramy”

Przebudowa ulicy z wymianą warstwy konstrukcyjnej na długości 175 m, 47 miejsc parkingowych.

525.000 zł

71

Remont chodnika

5

Górczyn „Zacisze” przy budynku ul. Pułaskiego 5 A,B,C,D i 7 A,B,C,D

Rozebranie obrzeży, nawierzchni chodnika, ustawienie obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej.

42.000 zł

72

Remont chodnika

5

ul. Dowgielewiczowej 2-12

Stan chodnika zły. Wymaga rozebrania obrzeży, nawierzchni chodnika, ustawienia obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowej.

36.000 zł

73

Renowacja, rewitalizacja parku

5

park Kopernika

Wymiana 54 szt. ławek na nowe, wykonanie nowego trejażu wokół fontanny, remont oświetlenia wokół fontanny, wymiana
urządzeń zabawowych na nowe: zestaw zabawowy, huśtawki wagowe (2 szt.), zjazd linowy, huśtawka podwójna. Dostawienie
piaskownicy z ogrodzeniem.

173.000 zł

74

Przebudowa ulicy

5

ul. Dowgielewiczowej 31-37

Rozebranie krawężnika, nawierzchni chodnika, frezowanie nawierzchni jezdni. Ustawienie krawężnika, ułożenie nawierzchni
chodnika, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej.

106.000 zł

75

Remont chodnika

5

ul. Korcza 1-11

Wymaga rozebrania obrzeży, nawierzchni chodnika, ustawienie obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej

32.000 zł
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