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Radny Miasta Gdyni

Dotyczy:

remontowvch."

W odpowiedzi na interpelacjq z dnia 01.06.2016 r. uprzejmie informujq, ze Zarzqd
Drog i Zieleni jest jednostkq budzetowq, dla kt6rej budzet jest ustalany i realizowany na dany
rok.

W zwiqzku z powy?szym przedstawiamy ponizej listq zadah remontowych, ktore w
2016 roku przewidziane sE do realizacji:

1" W zakresie remont6w dr6g:

.
.
.
.

Modernizaqa chodnika w ciqgu ul. Wladyslawa lV
Modernizaqa obiektow w ciqgu ul. Kwiatkowskiego
Modernizaqa przej6cia podziemnego w ciqgu ul. Wielkopolskiej Modernizacja ul.
Wiczlihskiej
Przebudowa zatok komunikacji miejskiej

lqczqcych ul. Waleriana Szefki

-

- etap I dokumentacja Budowa

schod6w

ul. Ks. Siega -Modernizacja schod6w

na

Kamiennq Gorq

.
.
.

Modernizaqa ul. Legion6w
ModernizaQa ul. Przemyslowej

Utwardzenie ul. t-opianowej lqcznie

z

budowq o5wietlenia. Modernizaqa ul.

t-uzyckiej

o
.
2.

W

Korekta geometrii skrzyzowania ul. Plk. Dqbka
dokumentacja

-

ul. Kwiatkowskiego

-

Przebudowa ul. Orlowskiej - dokumentacja

zakresie programu ,,bezpieczne chodniki" (lista zawiera chodniki

przewidziane do modernizacji w okresie 2016-20171.

o
.

ul. Boisko (lewa str. od ul. KuSnierskiei) - Oblu2e
ul. Starogardzka - Chylonia
1

. ul. Marii Sklodowskiej Curie - Grabowek
. ul. Zeromskiego (ul, Derdowskiego-puraskiego, ul. sw. piotra ul. Sw.
Wojciecha) - Srodmie6cie

.
.
o
.
.
r
.
.
.
.
3.

ul. Sienkiewicza - Kamienna Gora

ul. Biskupa Dominika (od ul. Kopernika do ul. Harcerskiej prawa str.) - \Nzgorze
Sw. Maksymiliana
ul. Biskupa Dominika (od ul. Kopernika do ul, Harcerskiej lewa str.) - Wzgorze Sw.
Maksymiliana
ul, Witomifiska (od cmentarza do Kieleckiej) - Witomino-Radiostacja

ul. Buraczana - od Nalkowskiej - Kanruiny
ul. Wielkopolska ( od nr 49 donr 4SA) - Maly Kack

ul. Druskiennicka (na wys. pos 20g) - Maly Kack
ul. Starodworcowa

- Wielki Kack

ul. Rdestowa na wys. nr 20 - Dqbrowa
ul. Rdestowa od os, Lesny zakqtek do ul. Lesna polana - Dqbrowa

Obiekty na li5cie rezerwowej (planowane do realizacji w ramach oszczqdno6ci

na

etapie przetargow)

.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
4.

ul. Zeglarzy - Oksywie
ul. Dantyszka - Leszczynki
ul" Geskiego

- Leszczynki

ul. Chylohska (od Owsianej do Morskiei)- Cisowa
ul. Armii Krajowej od Swigtojahskie

j iwladyslawa lV - Srodmiescie

ul. Narcyzowa (odcinkowo) - Witomino-Radiostacja
ul. Graniczna - Witomino Le6nicz6wka

ul. ll Morskiego Pulku Stzelc6w - Witomino Le6nicz6wka
ul. Nowogrodzka (lewa strona od ul. Pomorskiei) - Dzialki Le6ne
ul. Wielkopolska ( ul. Kowiehska -ul" Wroclawska, prawa strona) - Maly Kack
ul. Wielkopolska (ul. Wroclawska

- ul. t_owicka) - Maly Kack

ul. t-owicka - (od Wielkopolskiej do ul. Sieradzkiej prawa str.
do ul. Wieluiskiej obie str.) - Maly Kack

+

od ul. Sieradzkiej

Zadania realizowane w ramach Bud2etu Obywatelskiego:

.

Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Legion6w w rejonie skrzyzowania z ul.
Krasickiego poprzez wykonanie wyniesionego skzyzowania - Kamienna G6ra,

Modernizacja chodnikow i nawierzchni jezdni lqczacych ulicg Ramulta i Morskq
Leszczynki,
o

Remont chodnika lqczqcego ul. Bosmafiskq z ul. prk Dqbka

a

wykonanie progu zwalniajqcego o szerokosci 4 m z oznakowaniem pionowym
poziomym przejscia dla pieszych przy ul, wroclawskiej 54
orlowo

-

-

oksywie,
i

-

a

Remont schod6w (l,ll) pzy ul. Uranowej- pogorze

a

Poprawa bezpieczenstwa pieszych
Wladyslawa lV - Sr6dmie6cie

na skrzyhowaniu ulic

Starowiejskiej

i

ul.

Budowa chodnika w ciqgu ul. Gorniczej na odcinku pomigdzy skrzy2owaniem ul.
Gorniczej z ul. Lipowq a Ko6ciolem - Wielki Kack

lt/ontaz uzqdzeh bezpieczehstwa ruchu (prog6w zwalniajqcych)

na ut.

Starodworcowej - Wielki Kack
Poprawienie bezpieczehstwa i ulatwienie ruchu drogowego na skrzy2owaniu
Pasiecznej i ul. Kr6tkiej -Witomino - Le6nicz6wka

5.

ul.

Zadania realizowane z finansowaniem przez Rady Dzielnic:

o
o
o
.
.
c
.
.
.
o
.
.
o
.
o

Remont chodnika ll MPS RD Witomino Le6nicz6wka
Remont przej5cia dla pieszych RD Witomino

Oznakowanie przejScia dla pieszych

- Le6nicz6wka
RD Witomino - Le5nicz6wka

Wykonanie Dokumentacji projektowej chodnika Unruga RD pogorze
Remont chodnika Kol{tqtaja RD Grabowek
Remont chodnika Powstania Slqskiego RD Redlowo
Remont drog gruntowych RD Chwarzno Wiczlino
Remont chodnika przy ul. Pionierow
Postawienie stupkow blokuiqcych RD Maly Kack
Budowa ciqgu pieszego RD Oksywie

Utworzenie miejsc postojowych Metalowa RD pogorze
Remont chodnikow RD Babie Doly

Remont drogi wewnqtrznej w ogrodkach przy Al. Zwycigstwa RD Wzgorze Sw.
Maksymiliana
Remont chodnika RD Obluze
Remont ul. Nauczycielskiej Witomino Radiostacja
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