
Remonty drogowe realizowane przy udziale Rad Dzielnic 
planowane w roku 2022

(stan na: 31.05.2022)

Dzielnica Zadanie

 Abramowice
naprawa ul. Powojowej poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej
naprawa drogi dojazdowej na wysokości posesji Abramowicka 122 
poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej

 Czechów Południowy

remont schodów wraz z chodnikiem przy ul. Kosmowskiej 
prowadzących do ul. Iglatowskiego, montaż i zakup ławek na 
chodniku od strony al. Smorawińskiego na wysokości ul. Lipińskiego 
25 i 27 oraz na chodniku po stronie Izby Skarbowej wzdłuż al. 
Smorawińskiego - ul. Szeligowskiego
montaż koszy na chodniku od strony al. Smorawińskiego na 
wysokości ul. Lipińskiego 25 i 27 oraz na chodniku po stronie Izby 
Skarbowej wzdłuż al. Smorawińskiego - ul. Szeligowskiego

 Czechów Północny

zakup i montaż dwóch ławek przy chodniku przy ul. Koncertowej 
pomiędzy posesją Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej a skrętem w ul. 
Harnasie,wymiana warstwy ścieralnej odcinków ulic: Żywieckiej, 
Beskidzkiej i Poturzyńskiej,

 Czuby Południowe wymiana krawężników od ul. Wyżynnej 23 do ul. Wyżynnej 31

 Głusk
naprawa ul. Grabowskiego poprzez wykonanie nowej warstwy 
ścieralnej

 Hajdów Zadębie
wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach: Jarmarczna, Zadębie i 
Dojazdowa

 Konstantynów
remont chodnika przy ul. Błońskiego po stronie posesji z numerami 
parzystymi

 Kośminek
remont chodnika przy ul. Elektrycznej od Szkoły Podstawowej nr 15 
do ul. Olchowej po jednej stronie, remont chodnika ul. Kosmonautów 
po lewej stronie od ul. Długiej do skrzyżowania z ul. Kossaka

 Ponikwoda

wymiana nawierzchni na ulicach: Lipeckiego, Grodzickiego, Dębowej, 
Rudnickiej
wymiana nawierzchni na ulicach: Ziemiańskiej, Kosynierów, 
Dereniowej

 Rury remont ciągów pieszych przy ul. Wileńskiej i ul. Grażyny
 Sławin kontynuacja remontu ul. Sempołowskiej

 Sławinek
remont chodnika przy ul. Harcerskiej nr 39 i 41, przy ul. Dzieci 
Zamojszczyzny 56 i 63, przy ul. Batalionów Chłopskich nr 4 i 8

 Śródmieście

naprawa murku przy schodach na ul. Podzamcze
wykonanie remontu chodnika po stronie nieparzystej ul. Dolna Panny 
Marii (na odcinku
od ul. Granicznej do ul. Gminnej)

 Tatary

naprawa nawierzchni chodnika od schodów do ul. Łęczyńskiej (zejście
z ul. Montażowej do chodnika przy ul. Łęczyńskiej), zakup i montaż 
ławki wraz z koszem na śmieci przed budynkiem przy ul. Odlewniczej 
3 wraz z wykonaniem utwardzenia z kostki brukowej



 Węglin Południowy
remont odcinka chodnika ul. Kaszubskiej od ul. Urzędowskiej po 
stronie parzystej, naprawa ul. Węglinek poprzez wykonanie nowej 
warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Granitowej

 Węglin Północny wykonanie ulepszenia drogi gruntowej ul. Romea
 Wieniawa remont ul. Junoszy

 Wrotków

zakup i montaż 2 ławek przy ul. Diamentowej
zakup i montaż ławek przy ul. Fulmana i ul. ks. Granata
zakup i ustawienie koszy przy ul. Diamentowej, ul. Fulmana i ul. ks. 
Granata

 Za Cukrownią
remont chodnika przy ul. 1-go Maja oraz ulepszenie nawierzchni dróg 
gruntowych - sięgaczy ul. Dzierżawnej



Inwestycje drogowe realizowane przy udziale Rad Dzielnic 
planowane w roku 2022

(stan na: 31.05.2022)

Dzielnica Zadanie

 Bronowice

wykonanie ciągu pieszego przy ul. Grabskiego na odcinku od ul. 
Pogodnej 19 do ul. Łabędziej 1 i 2 wraz z uporządkowaniem terenu
dokończenie przebudowy ul. Sokolej poprzez wykonanie miejsc 
parkingowych między budynkami przy ul. Sokolej 13 i 15

dokończenie budowy oświetlenia ciągów pieszych ul. Sokolej 
pomiędzy budynkami 17 i 19 oraz pomiędzy budynkami ul. Krańcowa 
109 i ul. Sokola 7,

 Czechów Południowy

budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym przy ul. Lawinowej 
lub w okolicy stacji transformatorowej
budowa miejsc parkingowych w okolicy ulic: Lipińskiego 25, Młodej 
Polski oraz Kiepury 13

 Czechów Północny
budowa wydzielonego parkingu w pasie drogowym ul. Harnasie w 
sąsiedztwie stacji Trafo (II etap), kontynuacja budowy chodnika przy 
ul. Poturzyńskiej wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 75

 Czuby Południowe
budowa dwóch lamp oświetleniowych na parkingu przy ul. Agatowej, 
budowa dwóch lamp oświetleniowych w Parku im. Św. Jana Pawła II 
od ul. Wyżynnej 43 do przystanku Górki 02

 Czuby Północne
budowa oświetlenia schodów od ul. Przedwiośnie do ul. 
Nadbystrzyckiej

 Głusk budowa oświetlenia na ul. Zdrowej
 Ponikwoda wykonanie chodnika przy ul. Strzeszewskiego

 Sławin
oświetlenie ciągu pieszego obok boiska przy ul. Altanowej i ul. 
Relaksowej, oświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. 
Sławinkowską w pobliżu ul. Kasztelańskiej i ul. Jodłowej

 Szerokie

budowa chodnika wzdłuż ul. Wądolnej od ul. Szerokie do placu 
zabaw
budowa oświetlenia drogowego ul. Wądolnej (od ul. Głównej do ul. 
Szerokie) i oświetlenie placu zabaw przy ul. Wądolnej

 Śródmieście
przebudowa starych płyt chodnikowych na kostkę brukową przy ul. 
Głębokiej po stronie nieparzystej (na odcinku od ul. Narutowicza do 
ul. Raabego

 Tatary budowa chodnika z kostki brukowej od ul. Łęczyńskiej w kierunku ul. 
Krzemionki 3

 Węglin Północny
kontynuacja budowy oświetlenia ul. Skubiszewskiego (4 słupy 
oświetleniowe) od słupa nr 8 w kierunku zachodnim do skrzyżowania 
z ul. Ślaskiego

 Wrotków

budowa miejsc postojowych równoległych do jezdni na ul. 
Wapowskiego oraz poszerzenie chodnika, budowa chodnika przy ul. 
Wapowskiego (w pobliżu nieruchomości położonej przy ul. 
Samsonowicza 65),

 Zemborzyce
kontynuacja budowy chodnika przy ul. Krężnickiej
kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stary Gaj


