
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG W MIEŚCIE

Plan na 2016 rok

po zmianach

lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e
 drogi powiatowe 

w zł brutto 

 drogi gminne

w zł brutto 

 razem 

w zł brutto 
Planowany termin realizacji

Razem:                  11 998 800,00 zł                3 752 200,00 zł                  15 751 000,00 zł 

1
Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecina w zakresie robót nawierzchniowych w 

latach 2014-2016
                   1 806 953,88 zł                    786 419,79 zł 2 593 373,67 zł                   zadanie zrealizowane w 2016r.

2
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót 

nawierzchniowych w latach 2014 - 2016 - zamówienie uzupełniające 
                      520 298,77 zł                    479 321,21 zł 999 619,98 zł                      zadanie zrealizowane w 2016r.

3
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót 

nawierzchniowych w latach 2016 - 2019.
                   1 128 239,38 zł                1 548 689,58 zł 2 676 928,96 zł                   zadanie zrealizowane w 2016r.

4

Wykonaniei utrzymanie  oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecina w latach 

2014-2016                    2 274 999,86 zł                    319 521,13 zł 2 594 520,99 zł                   zadanie zrealizowane w 2016r.

5

Wykonanie i utrzymanie  oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecina w latach 

2014-2016

 -zamówienie uzupełniające

167 522,98 zł                                           16 669,05 zł 184 192,03 zł                      zadanie zrealizowane w 2016r.

6

Wykonanie i utrzymanie  oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecina w latach 

2014-2016

 -zamówienie uzupełniające

260 426,35 zł                                             4 523,07 zł 264 949,42 zł                      zadanie zrealizowane w 2016r.

7

Weryfikacja istniejącego oznakowania przejść dla pieszych i ich zasadność wraz z 

wytypowaniem najbardziej niebezpiecznych w mieście Szczecin oraz opracowanie projektu stałej 

organizacji ruchu dla wybranych lokalizacji.

ETAP I - weryfikacja istniejącego oznakowania przejść dla pieszych, określenie zasadności oraz 

wytypowanie najbardziej  niebezpiecznych.

ETAP II- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w obrębie wybranych przez 

Zamawijącego lokalizacji przejść dla pieszych

87 000,00 zł                                             36 000,00 zł 123 000,00 zł                      zadanie zrealizowane w 2016r.

8

Konserwacje i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacji 

ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach w Szczecinie w latach 2014-2016 2 105 620,85 zł                   2 105 620,85 zł                   zadanie zrealizowane w 2016r.

9
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacji 

ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach w Szczecinie - zamówienie uzupełniające 
424 887,89 zł                      424 887,89 zł                      zadanie zrealizowane w 2016r.



10
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacji 

ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach w Szczecinie - zamówienie uzupełniające 
148 072,50 zł                      148 072,50 zł                      zadanie zrealizowane w 2016r.

11 Dzierżawa części teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej 14 977,56 zł                        14 977,56 zł                        zadanie zrealizowane w 2016r.

12
Usługa w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej oraz utrzymania instalacji wód opadowych  

przy ul. Wyzwolenia-Malczewskiego ( przejście podziemne)
23 875,62 zł                        23 875,62 zł                        zadanie zrealizowane w 2016r.

13
Udostępnienie gruntu do przeprowadzenia kabla energetycznego po torami kolejowymi - 

okresowe zajęcie terenu
                             637,26 zł 637,26 zł                             zadanie zrealizowane w 2016r.

14 DOKUMENTACJA                           2 490,00 zł                                   -   zł 2 490,00 zł                          zadanie zrealizowane w 2016r.

15

Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w ramach zadania pn.:"Remont chodnika w 

ciągu ulic Kapitańskiej i Storrady Świętosławy oraz uporządkowanie parkowania pojazdów w 

ciągu przedmiotowych ulic".

                     39 360,00 zł 39 360,00 zł                        zadanie zrealizowane w 2016r.

16

Bieżące utrzymanie obietków mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z 

funkcją drogi) na terenie miasta Szczecina w latach 2014-2016                    1 492 414,37 zł 1 492 414,37 zł                   zadanie zrealizowane w 2016r.

17

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.:" Roboty w zakresie 

bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich ma terenie Miasta Szczecin a latach 2014-2016" 

do umowy nr ZDiTM/15/2014 z dnia 14 lutego 2014r..

(Wykonanie przeglądów pięcioletnich dla obiektów mostowych zgodnie z harmonogramem)

                      495 078,19 zł 495 078,19 zł                      zadanie zrealizowane w 2016r.

18
Wykonanie przeglądów 5-cio letnich 21 obiektów mostowych zgodnie zart. 62 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo Budowlane.
                        47 785,50 zł 47 785,50 zł                        zadanie zrealizowane w 2016r.

19
Wykonanie niwelacji precyzyjnej istniejących punktów /reperów roboczych/ dla 40 obiektów 

mostowych na terenie miasta Szczecin
                        55 879,90 zł 55 879,90 zł                        zadanie zrealizowane w 2016r.

20

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektów:

 - Mostu im. Generała Świerczewskiego nad rzeką Odrą Zachodnią w ciagu ul. Floriana Krygiera,

 - Mostu im. I Armii Wojska Polskieog nad rz. Regalicą w ciągu ul.Floriana Krygiera

                        22 140,00 zł 22 140,00 zł                        zadanie zrealizowane w 2016r.

21
Wykonanie prac  na moście cłowym nad rz. Regalicą w ciągu ul. Gdańskiej i Eskadrowej w 

związku z awarią.
                          3 000,00 zł 3 000,00 zł                          zadanie zrealizowane w 2016r.

22
Prowadzenie kontrolnych badań laboratoryjnych dla potrzeb realizacji zadań  wykonywanych na 

zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na terenie miasta Szczecin.  
                        29 028,00 zł -  zł                               29 028,00 zł                        zadanie zrealizowane w 2016r.

23
Świadczenie usług składowania - branża drogowa i mostowa

                      144 707,04 zł 144 707,04 zł                  289 414,08 zł                      zadanie zrealizowane w 2016r.



24

Prowadzenie składowania i ewidencji materiałów z branż drogowych i mastowych pochodzących 

z odzysku na placu zlokalizowanym przy ul. Narzędziowej 37 w Szczecinie                         31 365,00 zł 31 365,00 zł                    62 730,00 zł                        zadanie zrealizowane w 2016r.

25
Oczyszczanie i segregacja materiałów kamiennych - drogowych znajdujących się na terenie placu 

depozytowego przy ul. Narzędziowej
                        76 875,00 zł 76 875,00 zł                    153 750,00 zł                      zadanie zrealizowane w 2016r.

26
Inwentaryzacja i analiza potrzeb w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Miasto Szczecin
                        33 271,50 zł 33 271,50 zł                    66 543,00 zł                        zadanie zrealizowane w 2016r.

27
Wycinka 79  drzew i 30 m2 krzewów  z terenu pasa drogowego położonego przy  ul. Stepowej w 

Szczecinie.
6 274,80 zł                      6 274,80 zł                          zadanie zrealizowane w 2016r.

28
Opłata na ochronę środowiska za odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni do 

kanalizacji ogólnospławnej
                      176 459,50 zł 176 459,50 zł                  352 919,00 zł                      zadanie zrealizowane w 2016r.

29
Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji lesnej dla zrealizowanej inwestycji pn. 

"Modernizacja ul. Balińskiego" w Szczecinie
                          7 762,85 zł 7 762,85 zł                          zadanie zrealizowane w 2016r.

30

Wykonywanie usług w zakresie pomiarów geodezyjnych i opracowań geodezyjnych celem 

inwentaryzacji i aktualizacji dokonanych zajęć pasów drogowych dróg publicznych i dróg 

wewnetrznych oraz prowadzonych inwestycji drogowych.

                        69 080,00 zł 43 530,40 zł                    112 610,40 zł                      zadanie zrealizowane w 2016r.

31 Przyłącza energetyczne                           2 994,10 zł                        1 925,88 zł 4 919,98 zł                          zadanie zrealizowane w 2016r.

32
Utrzymanie wraz z montażem barierek ochronnych w granicach administracyjnych miasta 

Szczecin. 
                      244 880,70 zł 244 880,70 zł                      zadanie zrealizowane w 2016r.

33
Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. "Odnowa nawierzchni jezdni 

wraz z remontem  chodnika w ciągu ul. H.Pobożnego, Jarowita, i Zygmunta Starego".
                       5 800,00 zł 5 800,00 zł                          zadanie zrealizowane w 2016r.

34

Pozyskiwanie z Miejskiego Ośrodka  Dokumentacji Geodezyjnej i Karograficznej w Szczecinie 

kopii map zasadniczych w skali 1 ; 500, , wypisów  i wyrysów z ewidencji gruntów oraz innych 

informacji geogezyjnych niezbędnych do prowadzenia postepowań  administracyjnych w sprawie 

zjęcia pasa drogowego w trakcie trwania 2016 roku, wg bieżących potrzeb. 

                          2 460,45 zł                        1 487,05 zł 3 947,50 zł                          zadanie zrealizowane w 2016r.

35
Budowa chodnika oraz zjazdów po stronie wschodniej ulicy Szerokiej w Szczecinie na odcinku 

od ul. Żołnierskiej do ul. Szafera - CZĘŚĆ II 
                        96 270,00 zł 96 270,00 zł                        zadanie zrealizowane w 2016r.

36 Inne                           1 345,00 zł                                   -   zł 1 345,00 zł                          zadanie zrealizowane w 2016r.






