
Nr obszaru Ulice Dzielnica
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Czyżewskiego Oliwa Remont ist. chodników na dł. 700 mb odebrane i przekazane do ZDiZ DR kwiecień - pazdziernik

Jantarowa Jelitkowo remont ist. chodnika ok. 350 mb wraz znaprawa alei 
parkowych i wyposazeniem mała architektura

odebrane i przekazane do ZDiZ DR kwiecien - sierpień

Opacka Oliwa
remont ist. chodnika ok.. 510 mb, uporzadkowanie 

ruchu w rejonie handlu i remont chodnika po drugiej 
stronie ok.. 80 mb.

odebrane i przekazane do ZDiZ DR kwiecien - pazdziernik

Piastowska Przymorze Nakładka bitumiczna jezdni i chodnik na odc. 150 m.
GIWK  rozpoczie prace na poczatku 

lutego 2017

zadanie b ędzie realizowane do 30 
czerwca 2017 r. z uwagi na prace 

GIWK- u
BZP do czerwca 2017

Radarowa Matarnia budowa ciagu pieszo-jezdnego z płyt typu YOMB - 
620 mb

odebrane i przekazane do ZDiZ DR kwiecień - czerwiec

Tamka Stogi Remont ist. chodników dł. 1800 mb odebrane i przekazane do ZDiZ DR czerwiec - wrzesien

Złota Karczma Złota Karczma remont ist. chodników dł. 150 mb wraz z 
wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych 

wspołfinansowanie miejsc przez 
wspólnoty

odebrane i przekazane do ZDiZ DR maj - czerwiec

Żurawia Olszynka budowa nowego chodnika - 300 mb wraz z 
utwardzeniem pnawierzchni grutowej - 300 mb

odebrane i przekazane do ZDiZ DR czerwiec - wrzesien

Abrahama Wrzeszcz
Remont ist. i budowa nowego chodnika dł. 640 mb , 
dostosowanie do parkowania, remont nawierzchni 

bitumicznej 320 mb
odebrane i przekazane do ZDiZ DR kwiecień - sierpień

Dmowskiego Wrzeszcz remont chodnika dł. 200 mbwraz z dokonczeniem 
remontu chodnika z 2014 r.

odebrane i przekazane do ZDiZ DR maj-sierpień

Wileńska Wrzeszcz Remont ciagu pieszo - rowerowego po stronie 
Swissmed

odebrane i przekazane do ZDiZ DR lipiec - wrzesień

Dekerta Wrzeszcz remont jezdni i chodnika na dł.ok.70 mb GIWK realizuje roboty odebrane i przekazane do ZDiZ DR pazdziernik-listopad

Giełguda Aniołki remont ist. chodnika 230 mb odebrane i przekazane do ZDiZ DR czerwiec-sierpien

Małachowskiego Wrzeszcz remont ist. chodników 320 mb, remont nawierzchni z 
brukowca - 160 mb

GIWK realizuje prace odebrane i przekazane do ZDiZ DR lipiec - listopad

Michałowskiego VII Dwór remont ist. chodników - 720 mb odebrane i przekazane do ZDiZ DR maj-listopad

Rejenta
Wzgórze 

Mickiewicza
remont ist. chodników - 340 mb odebrane i przekazane do ZDiZ DR wrzesien - listopad

Telimeny
Wzgórze 

Mickiewicza
remont ist. chodników - 360 mb, wymiana lamp 

oswietleniowych
GIWK realizuje prace, ENERGA - 

wymiana słupów
odebrane i przekazane do ZDiZ DR wrzesien -listopad

Chałbi ńskiego Chełm remont chodników 920 mb, remont nawierzchni 
bitumicznej 460 mb

odebrane i przekazane do ZDiZ DR kwiecien-pazdziernik

Łużycka Chełm remont chodników 620 mb, remont nawierzchni 
bitumicznej - 300 mb

GIWK - do 30 lipca odebrane i przekazane do ZDiZ DR lipiec-pazdziernik

BO Narwicka Letnica
wykonanie jednostronnego utwardzonego 

pobocza z płytek betonowych 30 x30 na dł. 250 

mb w ulicy Narwickiej

odebrane i przekazane do ZDiZ DR pazdziernik -listopad

BO Na Szańcach/ SP 59 Olszynka

budowa chodnika wraz z schodami terenowymi 

łączącymi chodnik przy ul. Na Szańcach z ciągiem 

komunikacyjnym wdluz odpływu Motławy - dł. ok. 

60 mb

odebrane i przekazane do ZDiZ DR listopad

BO Trakt Św. Wojciecha Gdańsk Lipce
remont nawierzchni chodników i zjazdów na dł. 

170 mb
odebrane i przekazane do ZDiZ DR listopad

STRABAG Sp.zo.o. ul. 
Parzniewska 10 05 - 800 

Pruszków

BO Belgradzka Piecki - Migowo
remont i dowiazanie do istn. chodnika na dł ok. 16 

mb.
odebrane i przekazane do ZDiZ DR listopad

Kierownik budowy - Bartosz 

Ossowski

BO
Chłopska / 

Krzywoustego
Przymorze remont ist. ciagu pieszego na dł. 150 mb odebrane i przekazane do ZDiZ DR pazdziernik-listopad

BO Jagiello ńska Przymorze
remont chodnika wraz z remontem ciagów 

komunikacyjnych na dł. 600 mb odebrane i przekazane do ZDiZ DR sierpień-listopad

BO Gdańskiego Kolejarza Rudniki
wykonanie jednostronnego utwardzonego 

pobocza z płytek betonowych 30 x30 na dł.ok. 450 

mb w ulicy Gdańskiego Kolejarza

odebrane i przekazane do ZDiZ DR wrzesien - listopad

BO SKM Żabianka Żabianka
Remont ciagu pieszo - rowerowego na dł. 70 mb ( 

szer. ok.9,5 m) odebrane i przekazane do ZDiZ DR pazdziernik-listopad

Grobla II Śródmieście
Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dł. 65 

mb
Zaawansowanie 20 % DR

pazdziernik - luty 

2017

Grobla III Śródmieście
Remont chodników po obu stronach ulicy na dł. 70 

mb Zaawansowanie 75 % DR
pazdziernik - luty 

2017

OBSZAR 

ŚRÓDMIEŚCIA
Grobla IV Śródmieście Remont jezdni i chodników na dł. ok. 70 mb. Zaawansowanie 40 % DR

pazdziernik - luty 

2017

Eurovia Polska S.A                      
Bielany Wrocławskie, ul. 

Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Łagiewniki Śródmieście
Remont chodników po obu stronach ulicy na dł. 

120 mb
Zaawansowanie 90 % DR wrzesien - luty 2017

Straganiarska Śródmieście Remont jezdni i chodników na dł. ok.. 195 mb rozpoczecia prac przez GIWK Zaawansowanie  40 % prac DR wrzesien - luty 2017

Miałki Szlak Rudniki
budowa oswietlenia i budowa nowego chodnika 

na dł 500 mb
zaawansowanie 30 % DR aneks -  luty 2017 Elbudrem

OBSZAR 

DODATKOWY

Kartuska Jasień
Remont ist. chodnika na dł. 400 mb od ul. Pólnicy 

do ul. Zwierzynieckiej
odebrane i przekazane do ZDiZ DR Listopad - grudzień

Firma Usługowo - Budowlana 

Julitta Cygert,  83 -341 

Gowlidlino,                         ul. 

Kościelna 6

Dywizjonu 303 Zaspa Remont ist. chodnika na dł. 80 mb. odebrane i przekazane do ZDiZ DR listopad

Firma Usługowo - Budowlana 

Julitta Cygert,  83 -341 

Gowlidlino,                         ul. 

Kościelna 6

Zgłoszenie do odbioru

Podpisywanie umowy, przekazanie placu

W trakcie realizacji

OBSZAR IV

OBSZAR V
Firma Budowlano - Drpgowa 
MTM , ul. Hutnicza 35, 81-061 

Gdynia

OBSZAR  II

Firma Usługowo - Budowlana 
Cygert Witold 83-341 

Gowidlino, ul. Ko ścielna 6,    
Kierownik budowy : Mariusz 

Kleinschmidt 

 OBSZAR III

ROKA Budownictwo Sp.zo.o, 
ul. Południowa 16 C ,                                       

83 -200 Starogard Gda ński                                                       
Kierownik robót:                  

Artur Leszczy ński                                 
tel.: 504 979 439

Stan na dzień 30.12.2016 r. Z uwagi na konieczność koordynacji robót z gestorami sieci kolejność realizacji prac na poszczególnych ulicach  może ulec zmianie.

Odebrane i przekazane do ZDiZ

Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta G dańska
Termin realizacji     01.04.2016 – 15.11.2016

Obszary
Opis robót Koordynacja z gestorami/ inne 

uwarunkowania Ocena stanu realizacji Biuro DRMG
Planowany 

harmonogram
Wykonawca

PBH "JUMAR" Sp.zo.o ul. 
Gen. S. Skalskiego 21, 83-004 

Pruszcz Gda ński,                              
Kierownik budowy: Wojciech 

Tiunajtis

OBSZAR   I

DROGOMET Sp. zo.o., ul. 
Litewska 20, 80 - 719 Gda ńsk                                

Kierownik robót: Maciej 
Pawlak  tel. 501 521 685


