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Planowane zadania dotyczące ważniejszych inwestycji przewidzianych do realizacji w 2006 roku 
 

L.p. Przedmiot zadania 
 (krótki opis) 

Nazwa  CPV 
 

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia 
postępowania 

Planowany czas 
trwania,  termin 

wykonania 
zadania 

(w miesiącach) 

Wartość zadnia 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

zadania 

 
1 

Opracowanie 5 projektów budowlano wykonawczych  
na budowę  sygnalizacji świetlnych na 
skrzyżowaniach ulic.  
Dąbrowskiego – Anczyca  
Obywatelska – Cieszkowskiego  
Paderewskiego – Karpacka  
Tomaszowska – Kolumny  
Przybyszewskiego na wys. posesji 177 

usługi projektowe luty 5,5 od 6 000 €
do 60 000 €

Zarząd Dróg  
i Transportu 

2 Opracowanie projektów technicznych na budowę 
oświetlenia ulicznego dróg gminnnych usługi projektowe marzec 5 od 6 000 €

do 60 000 €
Zarząd Dróg  
i Transportu 

3 Opracowanie projektu technicznego na demontaż 
sieci trakcyjnej z  7 budynków usługi projektowe marzec 4 od 6 000 €

do 60 000 €
Zarząd Dróg  
i Transportu 

4 

Opracowanie projektu technicznego na 
modernizację ul. Kończynowej na odc. od ul. 
Truskawkowej do ul. Turzycowej oraz ul. 
Truskawkowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. 
Kruszynowej 

usługi projektowe luty 6 od 6 000 €
do 60 000 €

Zarząd Dróg  
i Transportu 

5 

Opracowanie materiałów, stosownie do wymogów 
art. 52 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbędnych do 
złożenia wniosków o  ustalenie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla odcinków ulic 
wyszczególnionych w załączniku oraz aktualizacja 
studium korytarzy komunikacyjnych tych ulic w 
przypadku niezgodności przebiegu z trasą określoną 
w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania miasta Łodzi” oraz 
obowiązującymi i projektowanymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego 

usługi projektowe kwiecień  4 od 6 000 €
do 60 000 €

Zarząd Dróg  
i Transportu 

6 Dokumentacje techniczne na przebudowę 4 dróg 
gminnych  usługi projektowe marzec 6 od 6 000 €

do 60 000 €
Zarząd Dróg  
i Transportu 

7 Dokumentacje techniczne na budowę chodników usługi projektowe marzec 5 od 6 000 €
do 60 000 €

Zarząd Dróg  
i Transportu 

8 Wykonanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę ul. Modrzewiowej wraz z odwodnieniem usługi projektowe luty 4 od 6 000 €

do 60 000 €
Zarząd Dróg  
i Transportu 
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L.p. Przedmiot zadania 
 (krótki opis) 

Nazwa  CPV 
 

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia 
postępowania 

Planowany czas 
trwania,  termin 

wykonania 
zadania 

(w miesiącach) 

Wartość zadnia 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

zadania 

9 
Opracowanie dok. technicznej na budowę ekranów 
akustycznych w ul. Zgierskiej na odc. od ul. 
Sikorskiego do posesji 243  

usługi projektowe kwiecień  6 od 6 000 €
do 60 000 €

Zarząd Dróg  
i Transportu 

10 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę  
15 przystanków autobusowych usługi projektowe luty 3 od 6 000 €

do 60 000 €
Zarząd Dróg  
i Transportu 

11 Projekt remontu wiaduktu 
(ul. Śląska) 

usługi 
projektowania 

mostów 

 
styczeń 2 od 6 000 €

do 60 000 €
Zarząd Dróg  
i Transportu 

12 Opracowanie dokumentacji technicznej na 
modernizację ul. Rudzkiej usługi projektowe luty 8 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

13 
Opracowanie dokumentacji technicznej na 
modernizację ul. Pabianickiej w Łodzi od km 61+ 
350 do włączenia w układ dwujezdniowy 
(skrzyżowanie z ul. Rudzką) 

usługi projektowe  
luty 9 powyżej 60 000 €

Zarząd Dróg  
i Transportu 

14 
Opracowanie dokumentacji technicznej na 
modernizację ul Strykowskiej na odc. od ul. 
Wycieczkowej do granic miasta  - droga krajowa Nr 
72 

usługi projektowe maj 15 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

15 

Sporządzenie wielobranżowej koncepcji i projektu  
budowlano -wykonawczego dla I-etapu zadania pn. 
"Przebudowa drogi krajowej Nr 72 - I-etap: 

- ul. Brzezińska na odcinku od ul. Projektowanej do 
ul. Iglastej 
- budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na 
odcinku od ul. Iglastej do granicy miasta i do zjazdu 
do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1" 

usługi projektowe maj 17 powyżej 60 000 €
Zarząd Dróg  
i Transportu 

16 
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 
zadania pn. "Modernizacja ul. Aleksandrowskiej na 
odcinku od ul. Szczecińskiej do granicy miasta" - 
droga krajowa Nr 14 

usługi projektowe maj 10 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

17 
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 
zadania pn. "Modernizacja ul. Rokicińskiej od węzła 
Andrzejów do granic miasta" - droga wojewódzka Nr 
713 

usługi projektowe maj 14 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

18 
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 
zadania  pn. "Budowa trasy Górna" etap I - od Al. 
Włókniarzy do ul. Rzgowskiej" 

usługi projektowe maj 16 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 
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L.p. Przedmiot zadania 
 (krótki opis) 

Nazwa  CPV 
 

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia 
postępowania 

Planowany czas 
trwania,  termin 

wykonania 
zadania 

(w miesiącach) 

Wartość zadnia 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

zadania 

19 
 
 

Sporządzenie wielobranżowej koncepcji i wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. 
"Układ dróg komunikacyjnych Port Lotniczy "Łódź 
Lublinek" z podstawowym układem drogowym 
aglomeracji łódzkiej": 
. budowa drogi powiatowej układu podstawowego 

miasta klasy "G" na odc.od drogi wojewódzkiej Nr 
710 (ul. Konstantynowska) do drogi krajowej Nr 
14 (ul. Pabianicka), 

- przedłużenie ulicy Al.Gen.Waltera-Janke od ul. 
Obywatelskiej do granicy miasta. 

usługi projektowe maj 16 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

20 
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 
zadania pn. "Budowa ulicy Nowo-Śląskiej na 
odcinku od ul. Zakładowej do ul. Rokicińskiej" 
 

usługi projektowe luty 12 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

21 Utrzymanie i montaż tablic z nazwami ulic  
usługi budowlane marzec 

 
7 
 

powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

22 Budowa oświetlenia w ulicy Okólnej na odc. od ul. 
Strykowskiej do ul. Zaścianek Bohatyrowicze roboty budowlane luty 1,5 od 6 000 €

do 60 000 €

Zarząd Dróg  
i Transportu 

23 Budowa 15 przystanków autobusowych  roboty budowlane lipiec 2 od 6 000 €
do 60 000 €

Zarząd Dróg  
i Transportu 

24 Demontaż sieci trakcji tramwajowej przyłączonej do 
budynków zlokalizowanych na terenie Łodzi roboty budowlane luty 1,5 od 6 000 € 

do 60 000 €

Zarząd Dróg  
i Transportu 

25 
 
Roboty remontowe w budynku przy  ul. Piotrkowskiej 
175 
 

roboty remontowe 
i renowacyjne maj  2 od 6 000 € 

do 60 000 €
Zarząd Dróg  
i Transportu 

26 Remont – budynek przy ul. Piotrkowskiej 171/173 roboty remontowe 
i renowacyjne sierpień  od 6 000 € 

do 60 000 €
Zarząd Dróg  
i Transportu 

27 Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu   
 

instalowanie 
sygnalizacji 
drogowej 

marzec  3 od 6 000 € 
do 60 000 €

Zarząd Dróg  
i Transportu 

28 Remont utrzymaniowy przejścia podziemnego 
(Piłsudskiego/ Targowa) 

przejścia 
podziemne kwiecień  4 od 6 000 € 

do 60 000 €
Zarząd Dróg  
i Transportu 



 4 

L.p. Przedmiot zadania 
 (krótki opis) 

Nazwa  CPV 
 

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia 
postępowania 

Planowany czas 
trwania,  termin 

wykonania 
zadania 

(w miesiącach) 

Wartość zadnia 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

zadania 

29 Remont przepustu na rzece 
(rzeka Sokołówka) mosty drogowe luty 2 od 6 000 € 

do 60 000 €
Zarząd Dróg  
i Transportu 

30 Remont mostu, ul. Gościniec (Rzeka Sokołówka)    mosty drogowe czerwiec 2 od 6 000 € 
do 60 000 €

Zarząd Dróg  
i Transportu 

31 Remont mostu, ul. Cieszkowskiego (Rzeka Jasień)    mosty drogowe czerwiec 3 od 6 000 € 
do 60 000 €

Zarząd Dróg  
i Transportu 

32 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Milionowa – Przędzalniana roboty budowlane luty 2 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

33 
Budowa chodnika w ul. Pomorskiej na odc. od ul. 
Goryczkowej do posesji nr 515 wraz z przebudową 
urządzeń i sieci kolizyjnych na długości ca 1350 m 

roboty budowlane  
kwiecień 3 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

34 
 

Przebudowa sieci trakcyjnej w ul. Dąbrowskiego od 
Al. E. Śmigłego – Rydza do ul. Gojawiczyńskiej roboty budowlane luty 1,5 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

35 
Modernizacja torów tramwajowych w Al. Mickiewicza 
na odc. Od Al. Kościuszki do kładki za ul. 
Żeromskiego 

roboty budowlane marzec 3 
 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

36 Modernizacja wiaduktu tramwajowego w ciągu ulicy 
Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima roboty budowlane luty  

 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

37 

Modernizacja układu drogowo – torowego w ul. 
Pomorskiej: 

- odcinek Plac Wolności – Kilińskiego i od Ronda 
Solidarności do  ul. Konstytucyjnej 
oraz w ul. Klińskiego od ul. Północnej do ul. 
Narutowicza 

roboty budowlane marzec- kwiecień
 

16 
 

powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

38 Przebudowa ul. Modrzewiowej wraz 
z odwodnieniem roboty budowlane lipiec 2 

 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

39 Budowa ekranów akustycznych w ul. Zgierskiej na 
odc. od posesji 243 do granic miasta roboty budowlane marzec 3 

 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

40 Modernizacja ul. Wedmanowej roboty budowlane kwiecień  4 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

41 
Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  

  
instalowanie
sygnalizacji 
drogowej 

marzec 3 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

42 Remont częściowy wiaduktu   (ul. Dąbrowskiego)    wiadukty drogowe luty 4 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 
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L.p. Przedmiot zadania 
 (krótki opis) 

Nazwa  CPV 
 

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia 
postępowania 

Planowany czas 
trwania,  termin 

wykonania 
zadania 

(w miesiącach) 

Wartość zadnia 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

zadania 

43 Remont częściowy wiadukt     (ul. Wałowa, 
ul. Śląska) wiadukty drogowe kwiecień  3 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

44 Stabilizacja dróg gruntowych roboty w zakresie 
nawierzchni dróg kwiecień  6 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

45 Naprawa dróg gruntowych (2006- przetarg na 2 lata 
-2007) 

roboty w zakresie 
naprawy dróg styczeń  9 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

46 Remonty chodników 
(2006 przetarg roczny) 

roboty w zakresie 
chodników marzec  8 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

47 Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni 
(2006 przetarg 2- letni 2007) 

roboty w zakresie 
nawierzchni ulic styczeń  12 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

48 Uszczelnianie spękań roboty w zakresie 
nawierzchni ulic marzec  8 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

49 Remonty odtworzeniowe nawierzchni jezdni roboty w zakresie 
nawierzchni ulic marzec  8 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

50 Przebudowa ul. Grochowej wraz z odwodnieniem na 
odcinku  360 m 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów, 
rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

styczeń  3,5 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

51 Przebudowa drogi krajowej Nr 1 – Al. Włókniarzy na 
odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej 

Roboty  
w zakresie 

naprawy dróg 
styczeń  9 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  

i Transportu 

52 
Przebudowa ogólnodostępnego parkingu i zatoki 
autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłusudskiego 
na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego 

Roboty drogowe styczeń  2,5 powyżej 60 000 € Zarząd Dróg  
i Transportu 

53 Budownictwa mieszkaniowego os. Olechów 
Południe -     Etap I 

budownictwo 
wielorodzinne I.kw.2006 r.      24 powyżej 60 000 €

Wydział  
Budynków  

i Lokali 

54 
Rewitalizacji   wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w 
rejonie ul. Nawrot –odtworzenie zabudowy przy ul. 
Sienkiewicza 71 

budownictwo 
wielorodzinne IIIkw.2006  19 powyżej 60 000 €

Wydział  
Budynków  

i Lokali 
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L.p. Przedmiot zadania 
 (krótki opis) 

Nazwa  CPV 
 

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia 
postępowania 

Planowany czas 
trwania,  termin 

wykonania 
zadania 

(w miesiącach) 

Wartość zadnia 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

zadania 

55 
Rewitalizacji   wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w 
rejonie ul. Nawrot –renowacja budynków  przy ul. 
Sienkiewicza 48 

budownictwo 
wielorodzinne IV kw.2006 18 powyżej 60 000 €

Wydział  
Budynków  

i Lokali 

56 Uzbrojenia terenu osiedla Janów Wschód - Etap I 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

IV kw.2006 27 powyżej 60 000 €
Wydział  

Budynków  
i Lokali 

57 Budownictwa mieszkaniowego os. Olechów 
Południe -           Etap II 

budownictwo 
wielorodzinne IV kw.2006 27 powyżej 60 000 €

Wydział  
Budynków  

i Lokali 

58 
Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę. 
Zadanie nr 02 Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/010 
współfinansowany w ramach Funduszu Spójności 

roboty w zakresie 
rurociągów do 
przesyłu wody 

lipiec  38 powyżej 60 000 €
Wydział 

Gospodarki 
Komunalnej 

59 
Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łodzi. 
Zadanie Nr 04 Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/010 
współfinansowany w ramach Funduszu Spójności. 

roboty budowlane 
w zakresie 
kanałów 

ściekowych 

sierpień  37 powyżej 60 000 €
Wydział 

Gospodarki 
Komunalnej 

60 
Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej i 
przelewów burzowych w Łodzi, Etap I. Zadanie nr 05 
Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/010 współfinansowany 
w ramach Funduszu Spójności  

roboty budowlane 
w zakresie 
kanałów 

ściekowych 

lipiec  38 powyżej 60 000 €
Wydział 

Gospodarki 
Komunalnej 

61 
Modernizacja infrastruktury wodociągowo - 
kanalizacyjnej w Al. Włókniarzy w Łodzi  Zadanie nr 
06 Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/010 
współfinansowany w ramach Funduszu Spójności       

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

marzec  5 powyżej 60 000 €
Wydział 

Gospodarki 
Komunalnej 

62 

Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 
w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Bałuty 
i Widzew  Zadanie nr 07 Projekt Nr 
2004/PL/16/C/PE/010 współfinansowany w ramach 
Funduszu Spójności         

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

sierpień  37 powyżej 60 000 €
Wydział 

Gospodarki 
Komunalnej 
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L.p. Przedmiot zadania 
 (krótki opis) 

Nazwa  CPV 
 

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia 
postępowania 

Planowany czas 
trwania,  termin 

wykonania 
zadania 

(w miesiącach) 

Wartość zadnia 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

zadania 

63 

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Górna 
i Polesie Zadanie nr 08 Projekt Nr 
2004/PL/16/C/PE/010 współfinansowany w ramach 
Funduszu Spójności 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

sierpień  37 powyżej 60 000 €
Wydział 

Gospodarki 
Komunalnej 

64 
Kołnierz zieleni izolacyjnej wokół kompleksu 
gospodarki odpadami na Lublinku Kontrakt 05- 
Projekt 06 współfinansowany ze środków Funduszu 
Spójności UE 

roboty budowlane marzec 10 powyżej 60 000 €
Wydział 

Gospodarki 
Komunalnej 

65 
„Gospodarka osadowa na GOŚ – ŁAM” Kontrakt 04 
– Projekt 013 współfinansowany ze środków 
Funduszu Spójności UE  

roboty budowlane marzec 30 powyżej 60 000 €
Wydział 

Gospodarki 
Komunalnej 

66 Dobudowa 2-ch klatek ewakuacyjnych w hali EXPO 
w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 30. 

ośrodki 
wystawiennicze styczeń  3 powyżej 60 000 €

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej 

67 
Modernizacja na GOŚ-ŁAM Zadanie nr 01 Projekt 
Nr 2004/PL/16/C/PE/010 współfinansowanych w 
ramach Funduszu Spójności. 

roboty w zakresie 
oczyszczania 

ścieków 
marzec  20 powyżej 60 000 €

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej 

68 
Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo - 
kanalizacyjnej w Łodzi Zadanie nr 03 Projekt Nr 
2004/PL/16/C/PE/010 współfinansowany w ramach 
Funduszu Spójnosci. 

roboty budowlane 
w zakresie 
kanałów 

ściekowych 

marzec  43 powyżej 60 000 €
Wydział 

Gospodarki 
Komunalnej 

69 
Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru 
SAP w hali EXPO w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 
30. 

ośrodki 
wystawiennicze marzec  3 od 6 000 €

do 60 000 €

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej 

70 Modernizacja wodociągu w ul. Kilińskiego na odc. od 
ul. Północnej do ul. Pomorskiej 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

lipiec  4 od 6 000 €
do 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

71 Spinka wodociągowa wodociągów w ul. Mrówcza, 
pszczelna, Jaskółcza 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

kwiecień  2 od 6 000 €
do 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 
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L.p. Przedmiot zadania 
 (krótki opis) 

Nazwa  CPV 
 

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia 
postępowania 

Planowany czas 
trwania,  termin 

wykonania 
zadania 

(w miesiącach) 

Wartość zadnia 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

zadania 

72 
Wodociąg w ul. Bez Nazwy na odc. od ul. 
Pszczelnej do wys. Działki  nr 93 wraz z przyłączem 
wodociągowym  do posesji AN przy ul. Łagiewnicka 
312 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

kwiecień  2 od 6 000 €
do 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

73 Kanał  sanitarny w ul. Połoniny 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

czerwiec  2 od 6 000 €
do 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

74 Kanał sanitarny w ul. Taterniczej ( od ul. Brzezińskiej 
do ul. Prezydenta) 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

wrzesień  4 od 6 000 €
do 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

75 Kanał sanitarny w ul. Janosika   ( od ul. Brzezińskiej 
do ul. Raszyńskiej) 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

maj  2 od 6 000 €
do 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

76 Kanał sanitarny w ul. Wodospadowej ( od ul. 
Wodospadowej 5 do ul. Pszczyńskiej) 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

maj  2 od 6 000 €
do 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

77 Przełączenie do miejskiej sieci wodociągowej  
posesji przy ul. Raszyńska 4, Brzezińska 69 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

 maj 1 od 6 000 €
do 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 
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L.p. Przedmiot zadania 
 (krótki opis) 

Nazwa  CPV 
 

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia 
postępowania 

Planowany czas 
trwania,  termin 

wykonania 
zadania 

(w miesiącach) 

Wartość zadnia 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

zadania 

78 Instalacja do odbioru i oczyszczania osadów 
z wpustów ulicznych 

budowlane prace 
instalacyjne marzec 18 powyżej 60 000 € GOŚ sp. z o.o. 

79 Kolektor sanitarny VIIC od istniejącej końcówki do 
działki geodez. Nr 120/46 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

lipiec 5 powyżej 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

80 Wodociąg w Al. Włókniarzy (od ul. Lutomierskiej do 
ul. Gandhiego) 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

lipiec 6 powyżej 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

81 
Modernizacja wodociągu w ul. Pomorskiej na odc. 
od Placu Wolności do ul. Kilińskiego oraz od Ronda 
Solidarności do ul. Konstytucyjnej 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

sierpień 8 powyżej 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

82 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
w górnej zlewni rzeki Sokołówki  I etap- fragment 
krytego koryta rzeki Sokołówki wraz z rowem 
otwartym na odc. od ul. Deczyńskiego do ul. 
Warszawskiej 

roboty w zakresie 
budowy rzek 

i kontroli 
przeciwpowodziow

ej 

luty  19 powyżej 60 000 €
Inwestycja 
dwuletnia  

ZWiK sp. z o. o. 

83 

Kanał sanitarny w ul. Rudzkiej (na ul. A. Krzywoń do 
ul. Farnej)  
Kanał sanitarny w ul. Słupskiej  
Kanał sanitarny w ul. Falowej  
Przyłącza wod-kan do posesji AN przy ul. Rudzkiej, 
Słupskiej, Falowej 
 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

luty  19 powyżej 60 000 €
Inwestycja 
dwuletnia 

 ZwiK sp. z o. o. 
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L.p. Przedmiot zadania 
 (krótki opis) 

Nazwa  CPV 
 

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia 
postępowania 

Planowany czas 
trwania,  termin 

wykonania 
zadania 

(w miesiącach) 

Wartość zadnia 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

zadania 

84 

Kanał sanitarny w ul. Kuźnickiej ( od ul. Tczewskiej 
do ul. Mierzejowej)                         
Kanał sanitarny w ul. Redowej  
Kanał sanitarny w ul. Ciechocińskiej( od ul. Rozewie 
do ul. Mierzejowej          
Przyłącze wod-kan do posesji  AN przy ul. 
Koszalińskiej 12 i 40 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

lipiec  6 powyżej 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

85 Kanał sanitarny i deszczowy w ul. Elbląskiej ( od ul. 
Rozewie do ul. Mierzejowej) 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

lipiec  4 powyżej 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

86 
Kanał sanitarny w ul. Solankowej ( od ul. Rozewie 
do ul. Mierzejowej) wraz z przyłączem kanalizacji 
sanitarnej do posesji AN 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

lipiec  4 powyżej 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

87 
Kanał sanitarny w ul. Brzezińskiej ( od ul. Zjazdowej 
do ul. Taterniczej) wraz z przyłączem  
kanalizacyjnym do posesji AN 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

lipiec  7 powyżej 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

88 

Kanał sanitarny w ul. Traktorowej (od ul. Bajana do 
ul. Łubinowej), odwodnienie ul. Traktorowej (od ul. 
Bajana do ul. Łubinowej)                      Kanał 
sanitarny w ul. Traktorowej ( od ul. Pługowej do ul. 
Snopowej) 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

kwiecień  13 powyżej 60 000 €
Inwestycja 
dwuletnia  

ZWiK sp. z o. o. 

89 Kanał sanitarny w ul. Rabatkowej ( od ul. Kwiatowej 
do ul. Kwiatów Polskich) 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

lipiec  5 powyżej 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 
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L.p. Przedmiot zadania 
 (krótki opis) 

Nazwa  CPV 
 

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia 
postępowania 

Planowany czas 
trwania,  termin 

wykonania 
zadania 

(w miesiącach) 

Wartość zadnia 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

zadania 

90 

Kanał sanitarny w ul. Rąbieńskiej ( od ul. Złotno do 
ul. Traktorowej) wraz z przyłączami do posesji AN 
oraz kanał deszczowy w ul. Rąbieńskiej      ( od ul. 
Złotno do ul. Mocarnej)  
Kanał sanitarny w ul. Kwiatowej ( od ul. Rąbieńskiej 
do ul. Snopowej) 
 

roboty budowlane 
w zakresie budowy 

wodociągów 
i rurociągów do 
odprowadzania 

ścieków 

 lipiec 6 powyżej 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

91 
Kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem ul. 
Bronowej na odc. od ul. Lemieszowej w kierunku ul. 
Rezedowej 

rurociągi do 
odprowadzania 
wody burzowej 

lipiec  2 powyżej 60 000 € ZWiK sp. z o. o. 

 


