
Nr obszaru Ulice

1. 2. 3. 4. 5. G. 7. 

Ciasna Siedlce
Nakładka bitumiczna jezdni i 
chodnik na odc. ok. 70 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ czerwiec–wrzesień Z

Dragana, Chełm
Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego i chodnik na dług. ok. 
800 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ kwiecień – lipiec Z

Lubowidzka Jasień
Chodnik po jednej stronie ulicy na 
dł. ok. 300 m.

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ marzec - czerwiec Z

Piaskowa
Orunia-Św. Wjciech-

Lipce
Nakładka bitumiczna jezdni i 
chodnik na odc. 150 m.

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ maj –lipiec Z

Stężycka Jasień
Chodnik po jednej stronie ulicy na 
dł. ok. 220 m.

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ marzec Z
-                       

Bitwy Oliwskiej Oliwa
Remont naw. jezdni i chodników 
na odc. ok. 230 m.

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ sierpień – listopad Z

Brzozowa Wrzeszcz Górny
Remont chodników na dł. ok. 190 
m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ czerwiec – sierpień Z

Dickmana Oliwa
Remont chodników na dł. ok. 400 
m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ lipiec - listopad Z

Hynka Zaspa-Młyniec
Remont chodnika na dł. ok. 
220m.

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ  kwiecień - lipiec Z

Junony Osowa
Utwardzenie naw. gruntowej płyty 
Jomb na dł. ok. 1300 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ marzec – wrzesień Z

Kartuska Siedlce
Budowa chodnika na odc. ok. 60 
m i schodów terenowych

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ kwiecień - lipiec Z

Lawendowa  (od ul. 
Świętojańskiej do ul. 

Podwale Staromiejskie)
Śródmieście

Remont istn. Chodnika na dł. ok. 
100 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ kwiecień - lipiec Z

Łanowa Olszynka
Remont naw. jezdni i bud. 
chodnika na odc. ok. 80 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ maj-lipiec Z

Sygiety ńskiego Strzyża
Utwardzenie ciągu piesz-
jezdnego na dł. ok. 140 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ maj-lipiec Z
-                       

Grabowa
Orunia-Św. Wjciech-

Lipce
Remont jezdni i chodników na dł. 
ok. 160 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ marzec - sierpień Z

Lipce
Orunia-Św. Wjciech-

Lipce
Remont nawierzchni jezdni i 
chodnika – na dł. ok. 400 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ czerwiec - listopad Z

Przybrze żna
Orunia-Św. Wjciech-

Lipce
Remont ciągu pieszo-jezdnego na 
odc. ok. 550 m.

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ marzec - listopad Z

Ramułta
Orunia-Św. Wjciech-

Lipce
Remont jezdni i chodników na dł. 
ok. 150 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ maj- październik Z

Rzeźnicka, (od ul. 
Toruńskiej do ul. Pod 

Zrębem)
Śródmieście

remont istniejącego chodnika oraz 
miejsc postojowych na odc. ok. 
180 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ maj - sierpień Z

Straganiarska, (Odc. 
od ul. Lawendowej do 

ul. Grobla)
Śródmieście

remont  chodnika po obu 
stronach ulicy  w połączeniu z 
remontem nawierzchni jezdni na 
odc. ok. 110 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ kwiecień - lipiec Z

-                       

Bysewska Kokoszki
Budowa chodnika po 1 stronie 
ulicy – dł. ok. 550 m

Wykonano chodnik -strona prawa. Roboty 
zakończone i przekazane do ZDiZ. Chodnik -strona 
lewa-WPR podjął decyzję  o kompleksowej realizacji 
w 2016r. 

maj-wrzesień Z

Dębowa Aniołki
remont  chodnika po obu 
stronach ulicy  na dł. ok. 230 m

Dnia 24.06.2015r. Odbiór robót i przekazanie do 
ZDiZ

marzec-czerwiec Z

Kartuska, (Odc. od ul. 
Zielony Stok do ul. 

Ujeścisko)
Siedlce

Remont chodnika po 2 stronach – 
na dł. ok.  300 m

Dnia 14.07.2015r. Odbiór robót i przekazanie do 
ZDiZ

kwiecień- lipiec Z

Miszewskiego Wrzeszcz Górny
Remont chodnika po jednej 
stronie ulicy na dł. ok. 250 m.

Dnia 24.06.2015r. Odbiór robót i przekazanie do 
ZDiZ

Kwiecień - czerwiec Z

Park de˙Gaulle˙a Wrzeszcz Górny
Remont chodnika przez park na 
dł. ok. 100 m

Dnia 14.07.2015r. Odbiór robót i przekazanie do 
ZDiZ

kwiecień- lipiec Z

Podleśna Wrzeszcz Górny
Remont nawierzchni jezdni i 
chodników na dł. ok. 420 m.

Dnia 14.07.2015r. Odbiór robót i przekazanie do 
ZDiZ

marzec-lipiec Z

Sienkiewicza, (odc. od 
Jaśkowej Doliny do 

Sobótki)
Wrzeszcz Górny

Remont chodnika po jednej 
stronie ulicy na dł. ok. 170 m.

Zakończenie robót. Przekazanie do użytkowania 
ZDIZ..

lipiec - sierpień Z

Wassowskiego Wrzeszcz Górny
remont  chodnika po obu 
stronach ulicy  na dł. ok. 140 m

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDiZ. czerwiec-październik Z

-                       

Drzymały, (odc. od 
Wąsowicza do Husa)

Oliwa
Chodnik po dwóch stronach ulicy 
na odc. ok. 120 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ sierpień-listopad Z

Husa, (odc. od Kaprów 
do Derdowskiego)

Oliwa
Chodnik po dwóch stronach ulicy 
na odc. ok. 270 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ sierpień-listopad Z

Konkordii, (od 
Barniweickiej do bud. 

Nr 17)
Osowa

Remont naw. jezdni i chodnika na 
odc. ok. 170 m

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDiZ. marzec- lipiec Z

Konstelacji , (odc. od 
Barniewickiej do Zeusa)

Osowa
Utwardzenie nawierzchni płytami 
Yomb i budowa chodnika odc. ok. 
400 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ sierpień-listopad Z

Kręckiego, (odc. od 
Derdowskiego do 

Drzymały)
Oliwa

Chodnik po dwóch stronach ulicy 
na odc. ok. 130 m

Roboty odebrane  i przekazanie do ZDiZ wrzesień-listopad Z

Kwidzy ńska, (od 
Myśliborskiej do 

Chojnickiej)
Osowa

Utwardzenie nawierzchni płytami 
Yomb i budowa chodnika na odc. 
ok. 230 m

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDiZ. kwiecień- lipiec Z

Radarowa Matarnia Ulica wyłączona z realizowanego zakresu listopad Z

Żabi Kruk, (od ul. 
Toruńskiej do ul. Pod 

Zrębem)
Śródmieście

remont istniejącego chodnika oraz 
miejsc postojowych na odc. ok. 
200 m

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDiZ. maj-lipiec Z
-                       

Batorego, (odc. od 
Sosnowej do 
Podleśnej)

Wrzeszcz Górny
Remont chodnika po dwóch 
stronach ulicy na dł. ok. 400 m.

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDiZ. sierpień-listopad Z

Partyzantów, (odc. od 
Matki Polki do 
Obywatelskiej)

Wrzeszcz Górny
Remont chodnika po dwóch 
stronach ulicy na dł. ok. 720 m.

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDiZ. czerwiec-listopad Z

Turystyczna, (od. 
Nadwiślańskiej do 

Radosnej)
Wyspa Sobieszewska

Remont chodnika po jednej  
stronie ulicy na dł. ok. 160 m

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDiZ. październik-listopad Z

Waryńskiego,  (odc. od 
Ks. Zator-Przytockiego 

do bud. Nr 44)
Wrzeszcz Górny

Remont chodnika po jednej 
stronie ulicy na dł. ok. 150 m.

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDiZ. wrzesień-listopad Z

Wojskiego, (odc. od 
Łostowickiej do 

Telimeny)

Wzgórze 

Mickiewicza
Remont chodnika po dwóch 
stronach ulicy na dł. ok. 680 m.

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do ZDiZ. marzec-lipiec Z
-                       

Ciołkowskiego Zaspa-Rozstaje
Budowa chodnika wewnątrz 
osiedla na dł. ok. 30 m.

Zakończenie robót. W dniu 17.04.2015r. odbiór robót 
i przekazanie do użytkowania ZDiZ

kwiecień Z

Chłopska, (odc. od 
Piastowskiej do 
Jagiellońskiej) 

Przymorze Wielkie 

(ul. Chłopska)
Remont chodnika po jednej 
stronie ulicy na dł. ok. 400 m

Zakończenie robót. W dniu 18.09.2015r. odbiór robót 
i przekazanie do użytkowania ZDiZ

czerwiec-wrzesień Z

Chopina, (odc. od 
Chrzanowskiego do 

Placu Gen.S.Maczka)
Strzyża

Remont chodnika po jednej 
stronie ulicy na dł. ok. 130 m

 W dniu 05.05.2015r. odbiór robót i przekazanie do 
użytkowania ZDiZ

kwiecień - maj Z

Chrzanowskiego, 
(odc. od Gomółki do 

bud. Nr 82)
Strzyża

Remont chodnika po jednej 
stronie ulicy na dł. ok. 370 m.

Zakończenie robót. W dniu 22.06.2015r. odbiór robót 
i przekazanie do użytkowania ZDiZ

kwiecień-czerwiec Z

Góralska Brętowo Chodnik wewnątrz osiedla
Zakończenie robót. W dniu 16.07.2015r. odbiór robót 
i przekazanie do użytkowania ZDiZ

Kwiecień-lipiec Z

Klonowicza, (odc. od 
Mickiewicza do 
Racławickiej)

Wrzeszcz Dolny
Remont chodnik po dwóch 
stronach ulicy na dł. ok. 400m

Zakończenie robót. W dniu 18.09.2015r. odbiór robót 
i przekazanie do użytkowania ZDiZ

Maj-wrzesień Z

Leśna Góra Brętowo
trzy odcinki chodnika po dwóch 
stronch ulicy o łącznej dł. ok. 480 
m.

Zakończenie robót. W dniu 30.06.2015r. odbiór robót 
i przekazanie do użytkowania ZDiZ

kwiecień-czerwiec Z

Lilli Wenedy, (Rejon 
SP 24)

Wrzeszcz Dolny
Utwardzenie jezdni i chodnika na 
dł. ok. 50 m

Zakończenie robót. W dniu 11.08.2015r. odbiór robót 
i przekazanie do użytkowania ZDiZ

lipiec - sierpień Z

Niedźwiednik, (odc. od 
Góralskiej do bud. Nr 

32)
Brętowo

Remont chodnika po jednej 
stronie ulicy na dł. ok. 200 m.

Zakończenie robót. W dniu 22.06.2015r. odbiór robót 
i przekazanie do użytkowania ZDiZ

maj-czerwiec Z

Okrąg, (odc. od 
Chwaszczyńskiej do 

Swojskiej)
Młyniska Chodnik po dwóch stronach ulicy

Zakończenie robót. W dniu 17.04.2015r. odbiór robót 
i przekazanie do użytkowania ZDiZ

kwiecień Z

Podkarpacka Brętowo
Osiem odcinków chodników 
wewnątrz Osiedla ołącznej dł. ok. 
400 m.

 W dniu 05.05.2015r. odbiór robót i przekazanie do 
użytkowania ZDiZ

Marzec-kwiecień Z

Reja Młyniska
Ciąg pieszo-jezdny wzdłuż 
bloków 26, 28, 30 na dł. ok. 90 
m.

 W dniu 05.05.2015r. odbiór robót i przekazanie do 
użytkowania ZDiZ

kwiecień - maj Z

Sochaczewska, (odc. 
od Żywieckiej do 

Mickiewicza)
Wrzeszcz Dolny

Remont chodnika po jednej 
stronie ulicy na dł. ok. 250 m

Zakończenie robót. W dniu 30.06.2015r. odbiór robót 
i przekazanie do użytkowania ZDiZ

Kwiecień-czerwiec Z

Swojska, Rejon bud. 
Nr 16

Młyniska
Chodnik po jednej stronie ulicy dł. 
ok. 40 m

 W dniu 05.05.2015r. odbiór robót i przekazanie do 
użytkowania ZDiZ

kwiecień Z

Szymanowskiego Strzyża
Remont chodnika po jednej 
stronie ulicy na dł. ok. 110 m

 W dniu 05.05.2015r. odbiór robót i przekazanie do 
użytkowania ZDiZ

maj Z

Twarda, (wzdłuż bud. 
Nr 18)

Młyniska
Remont chodnika po jednej 
stronie ulicy na dł. ok. 90 m

Zakończenie robót. W dniu 17.04.2015r. odbiór robót 
i przekazanie do użytkowania ZDiZ

marzec - kwiecień Z

Wojska Polskiego, 
(odc. od Chopina do 

Zamenhofa)
Strzyża

Remont chodnika po jednej 
stronie ulicy na dł. ok. 90 m

Zakończenie robót. W dniu 17.04.2015r. odbiór robót 
i przekazanie do użytkowania ZDiZ

kwiecień Z

Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gda ńska
Termin realizacji     01.03.2015 – 15.11.2015
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