
Inwestycje drogowe realizowane przy udziale  
Rad Dzielnic w roku 2021. 

 
 

Tatary 
 

 
ul. Motorowa - przebudowa chodnika, budowa miejsca postojowego przy ul. Motorowej 10. 

 

Czuby Północne 

Os. Skarpa - budowa schodów terenowych łączących osiedle Skarpa z chodnikiem biegnącym wzdłuż  

                    ul. Nadbystrzyckiej. 

ul. Matki Teresy z Kalkuty - wykonanie chodnika w rejonie ul. Matki Teresy z Kalkuty i kościoła  

                                              pw. Świętej Rodziny.  

 

Głusk 
 

ul. Wygodna – kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wygodnej po stronie Szkoły Podstawowej nr 47.  

 
 

Sławinek 
 

ul. Czeremchowa - budowa chodnika przy skwerze na odcinku od ul. Czeremchowej 87 do miejsc  

                               parkingowych przy ul. Bohaterów Monte Cassino. 

 

Bronowice 

ul. Garbarska - montaż latarni przy kładce na ul. Garbarskiej. 

ul. Sokola - remont ul. Sokolej na odcinku pomiędzy wjazdami przy ul. Pogodnej 11-13 oraz 15-17  

                   wraz z miejscami parkingowymi. 

 

Felin 

ul. Zygmunta Augusta - budowa chodników przy ulicy Zygmunta Augusta 16 oraz 28. 

 

Szerokie 
 

ul. Gnieźnieńska - wykonanie poszerzenia chodnika przy ul. Gnieźnieńskiej po stronie kościoła. 

 



Czechów Północny 
 
 

ul. Harnasie - budowa parkingu przy ul. Harnasie (w sąsiedztwie stacji trafo). 

ul. Szpinalskiego - budowa miejsc postojowych przy ul. Szpinalskiego (w pobliżu Szkoły Podst. nr 43). 

ul. Żelazowej Woli / Poturzyńska - wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulic: Żelazowej Woli  

                                                       i Poturzyńskiej . 

 
 

Czechów Południowy 
 

ul. Kiepury - budowa miejsc postojowych w rejonie Przedszkola Strumyk przy ul. Kiepury 5 oraz  

                    Kiepury 13 i ul. Rogowskiego 14. 

 
 

Hajdów – Zadębie 
 

ul. Kasprowicza - wykonanie infrastruktury przystankowej wzdłuż ul. Kasprowicza od ul. Mełgiewskiej  

                           do ul. Turystycznej. 

 

Węglin Północny 
 

ul. Jacyny – Onyszkiewicza – kontynuacja wykonania oświetlenia ul. Jacyny-Onyszkiewicza na  

                                                   odcinku od ul. Piechoty w kierunku ul. Tarninowej do  

                                                   ul. Szczepańskiego. 

ul. Judyma - kontynuacja wykonania chodników przy ul. Judyma. 

ul. Wertera - wykonanie 2 miejsc postojowych w ul. Wertera. 

 

Dziesiąta 

 
ul. Sierpińskiego - budowa progów zwalniających na ul. Sierpińskiego. 

 

Zemborzyce 

 

ul. Krężnicka - kontynuacja budowy chodnika przy ul. Krężnickiej w kierunku granicy miasta. 

Tatary 

ul. Motorowa - przebudowa chodnika, budowa miejsca postojowego przy ul. Motorowej 10. 

 


