
WYKONANIE ROK 2016

WYDATKI MAJĄTKOWE 2016 rok 30 grudzień 2016 r.

Lp. Nazwa  zadania

1. 2. 3.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600 Lokalny transport zbiorowy

60004

§6050 Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"

Wykonanie i montaż dwóch wiat typu City na przystankach komunikacji miejksiej o nazwie "Św. Jana Bosko" zadanie wykonano - 2016 r.

§6050 Koncepcja przebiegu II etapu SST

Opracowanie dokumentacji w ramach zadania pn." Koncepcja przebiegu drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (SST)" zadanie do realizacji w 2017 

§6050 Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą

Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019. zadanie wykonano - 2016 r.

Zakup i dostawa 15 sztuk wiat przystankowych zadanie wykonano - 2016 r.

§6050 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej

Wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego pętli Gocław. zadanie wykonano - 2016 r.

Wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego pętli Ludowa. zadanie wykonano - 2016 r.

wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego petli POMORZANY. zadanie wykonano - 2016 r.

§6060 Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem  ZDiTM 

Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych zadania zrealizowane w 2016 roku

§6660 Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

dotyczące wydatków majątkowych. 
zadanie wykonano - 2016 r.

600 Drogi publiczne powiatowe

60015§6050 Przebudowa Alei : Niepodległości i Wyzwolenia

§6050
Świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn.:"Przebudowa układu drogowego wschodniej 

jezdni al. Niepodległości na odcinku od Pl. Brama Portowa do  Pl. Żołnierza" 
zadanie zrealizowane w 2016 r.

§6050 Przebudowa układu drogowego wschodniej jezdni al.. Niepodległości na odcinku od pl. Brama Portowa do pl. Żołnierza zadanie zrealizowane w 2016 r.

60015§6050 Przebudowa Alei Wyzwolenia

§6050
Zarządzanie projektem pn." Remont nawierzchni w ciągu al. Wyzwolenia w Szczecinie - etap I i II" wraz z zapewnieniem inspektorów nw. branż : drogowej, torowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, 

telekomunikacyjnej
realizacja   - rok 2016 - 2017

§6050 Remont nawierzchni chodników w ciągu al. Wyzwolenia w Szczecinie - Etap I i II. realizacja   - rok 2016 - 2017

60015§6050 Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej

§6050
"Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego w ramach zadania pn: Budowa  kładki pomiędzy ul. Budziszyńską, a ul. Ustowską oraz ul. Darniową, wraz z zagospodarowaniem terenu 

przyległego w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Krzewinkowej i ul. Budziszyńskiej o ciąg pieszo - rowerowy łączący ul. Budziszyńską i z ul. Zagonową w Szczecinie".
projekt zrealizowany - lipiec 2016

§6050
"Opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego w ramach zadania pn: Budowa  kładki nad ul. Wysoką w Szczecinie pomiędzy ul. Darniową, a ul. Ustowską wraz z zagospodarowaniem 

terenu przyległego w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Krzewinkowej i ul. Budziszyńskiej o ciąg pieszo - rowerowy łączący ul. Budziszyńską i z ul. Zagonową w Szczecinie".
projekt zrealizowany - lipiec 2016

60015§6050 Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)

§ 6050
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego  w ramach zadania pn.: "Budowa oraz remont nawierzchni chodnika po zachodniej stronie ul. Gryfińskiej na odcinku od ul. Struga do ul. Hangarowej ( bocznej ) w 

Szczecinie.
projekt zrelizowany -2016 rok

60015§6050 Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn." Przebudowa ul. Traugutta w Szczecinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej" projekt do realizacji w 2017 roku

60015§6050 Program Północ. Modernizacja dróg i chodników

§ 6050 Naprawa ( wymiana ) warstwy ścieralnej na ulicy Chopina na odc. od Wiosny Ludów do ul. Chorzowskiej zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Naprawa ( wymiana ) warstwy ścieralnej na ulicy Emilii Plater na odc. od ul. Ofiar Oświęcimia do ul. Sczanieckiej zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Naprawa ( wymiana ) warstwy ścieralnej na ulicy Złotowskiej na odcinku od ul. Duńskiej do ul. Jantarowej zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Modernizacja chodników na ul. Flaminga  zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Naprawa ulicy Podleśnej i Rajskiej zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Emilii Plater OZNAKOWANIE POZIOME zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Emilii Plater  OZNAKOWANIE PIONOWE zadanie wykonano - 2016 r.

60015§6050 Program remontów i przebudowy dróg  i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn.:"Przebudowa ul. Jagiellońskiej na odcinku od Al. Woj. Polskiego do Pl. Zamenhoffa w Szczecinie". projekt wykonano - 2016 r.

60015§6050 Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej

§ 6050
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego  w ramach zadania pn.: " Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej ( od strony stawu Brodowskiego) na odcinku od ul. Wilczej do ul. Komuny Paryskiej  w 

Szczecinie"
projekt wykonano - sierpień 2016 r.

§ 6050  Remont chodnika w ciagu ulic: Komuny Paryskiej i Rugiańskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Golisza do wiaduktu kolejowego; zadanie wykonano - sierpień 2016 r.
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Lp. Nazwa  zadania

60015§6050 Modernizacja Trasy Zamkowej

§ 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Remont Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w Szczecinie". ( dokumentacja + nadzór)
dokumentacja na zadanie - wukonano w 206 r

nadzór - 2017 rok 

§ 6050 Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie szafka oświetleniowa ulicznego zlokalizowanym w Szczecinie ul. Jana z Kolna, dz. nr 10 ( zad. 2.13.1 ) zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie szafka oświetleniowa ulicznego zlokalizowanym w Szczecinie ul. Gdańska dz. nr 2/2 ( zad. 2.13.1 ) zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie szafka oświetleniowa ulicznego zlokalizowanym w Szczecinie ul. Gdańska dz. nr 6/6 ( zad. 2.13.1 ) zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. " Iluminacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w m. Szczecin" zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  dla zadania pn. "Budowa całodobowego oznakowania nawigacyjnego przeprawy mostowej "Trasa Zamnowa" przez rz. Odra Zachodnią i rz. Parnicę" zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Umowa o przyłączenie do sieci instalacji w obiekcie oświetlenie iluminacyjne mostów nad rzeką Parnicą zlokalizowanym w Szczecinie , ul. Bulwar Gdański dz. Nr 13/14 zadanie wykonano - 2016 r.

60015§6050 Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego

§ 6050
Realizacja na podst.: projektu budowlano-wykonawczego z podziałem na etapy w ramach zadania pn.: "Odnowa nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. Henryka Pobożnego, Jarowita i Zygmunta 

Starego w Szczecinie." 
zadanie wykonano  - listopad 2016 r.

60015§6050 Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej

§ 6050 Wydanie warunków technicznych w celu wybudowania chodnika przy ul. Rymarskiej i Spadzistej w Szczecinie zadanie zakończone  - marzec 2016 

§ 6050 Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie istniejącej lub projektowanej sieci gazowej zadanie zakończone - kwiecień 2016 r.

60015§6050 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska

§ 6050 Opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego w ramach zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska" zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Uzgdonienia projektowe zagospodarowania terenu w zakresie istniejącej infrastruktury projektowanej sieci gazowej zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Uzgdonienia projektowe zagospodarowania terenu w zakresie istniejącej infrastruktury projektowanej sieci gazowej zadanie wykonano - 2016 r.

60015§6050 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza

§ 6050 Opracowanie projektu w ramach zadania pn."Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza w Szczecinie". zadanie do realizacji w 2017 rok

60015§6050 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona

§ 6050 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wernyhory, ul. Reduty Ordona i ul. Mickiewicza zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050
Zarządzanie Projektem pn." poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wernyhory, ul. Reduty Ordona i ul. Mickiewicza w Szczecinie" wraz z zapewnieniem inspektorów nw. branż: drogowej, 

torowej, sanitarnej; elektroenergetycznej ( przełożenie i zabezpieczenie linii kablowych 15 kV i 0,4 kV) telekomunikacyjnej i zieleni.
zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wernyhory, ul. Reduty Ordona i ul. Mickiewicza" zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Badania podbudowy z kruszywa ul. Wernyhory / Mickiewicza zadanie wykonano - 2016 r.

60015§6050 Realizacja budżetu obywatelskiego

§ 6050
Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia, Rayskiego i Malczewskiego w Szczecinie"

/przejście podziemne/
zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050
Konserwacje i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach w Szczecinie w latach 2014-2016

UMOWA TRZYLETNIA
zadanie wykonano - 2016 r.

60015 § 6050 Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn." Budowa chodnika wzdłuż ulicy Marynarskiej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrętową do ul. Załogowej" zadanie wykonano - 2016 r.

60015 § 6050  Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18 

§ 6050 w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019 zadanie wykonano - 2016 r.

60015 § 6050 Przebudowa chodników wokół Dworca PKP

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z podziałem na etapy w ramach zadania pn.:"Przebudowa chodników w rejonie Dworca Głównego PKP w ciągu ul. Kolumba i  ul. Nowej w Szczecinie". zadanie zakończone - kwiecień 2016 r.

§ 6050 Przebudowa nawierzchni chodników w ciągu ul. Kolumba i ul. Nowej w Szczecinie. zadanie wykonano - 2016 r.

60015 § 6050 Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej

§ 6050 ZABRUKI RONDA (w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019). zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050  OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE zadanie wykonano - 2016 r.

60015 § 6050 Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego

§ 6050  Remont chodnika  w ciągu ulicy Parkowej i Malczewskiego ( teren przy parku) na odcinku od posesji nr 6 do wysokości zjazdu za budynkiem nr 3 b ( etap III ); zadanie wykonano - sierpień 2016 r.

60015 § 6050 Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza

§ 6050 w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019 zadanie wykonano - 2016 r.

60015 § 6050 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45

1.1 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019). zadanie wykonano - 2016 r.

1.2 Modernizacja chodnika przy szkole
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w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019). zadanie wykonano - 2016 r.

60015 § 6050 Program remontów nawierzchni ulic 

§ 6050 Wymiana nawierzchni bitumicznej w obrębie ulic: zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050

 - Tadusza Mazowieckiego

 - św. Piotra i Pawła zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050

 -Małopolska - wzdłuż KWP  do skrzyżowania z ul. Piotra i Pawła ;

 - Trasa Zamkowa - kier. Wyzwolenia prawoskręt w kier. Hołdu Pruskiego - Matejki  + dodatkowo odcinek ulicy Hołdu Pruskiego + skrzyżowanie z Małopolską do torowiska tram. + Matejki odcinek od skrzyżowania 

z ul. Małopolską do skrzyżowania z ul. Zygmunta Starego

zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050  Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Zegadłowicza  - na odcinku od Zegadłowicza nr 36 b do skrzyżowania z ul. Makowską; zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kopernika. zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050  - ul. Gdańska  - roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wlatach 2016-2019 zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Przebudowa ul. Hangarowej

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z podziałem na etapy w ramach zadania pn.:"Remont nawierzchni ul. Hangarowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Struga -Hangarowa-Gryfińska w Szczecinie". projekt zrealizowano - 2016 rok

§ 6050

ul. Gdańska 

( - wyjazd z miasta - odcinek od mostu Portowego do wysokości ul. Pieszej,

 - wyjazd z miasta  - odcinek od wysokości wjazdu na Trasę Zamkową do mostu Portowego

 - wjazd do centrum Szczecina  - odcinek od zjazdu z Estakady Pomorskiej do estakady wjazdowej do Portu Szczecin) .

§ 6050 w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019). zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Ul. Goleniowska - odcinek od skrzyżowania z ul. Pomorską w kierunku skrzyżowania z ul. Tczewską

§ 6050 w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019). zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Ul. Matejki - od Bramy Królewskiej do ul. Malczewskiego

§ 6050 w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019). zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 OZNAKOWANIE POZIOME zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Ul. Boguchwały- od ul. Orzeszkowej do ul. Asnyka 

§ 6050 w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019). zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Ul. Piotra Skargi - od ul. Monte Cassino do ul. Kołłątaja

§ 6050 w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019). zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 OZNAKOWANIE POZIOME zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 OZNAKOWANIE PIONOWE zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Ul. Staszica- od Ronda Giedroycia do ul. Ofiar Oświęcimia

§ 6050 w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019). zadanie wykonano - 2016 r.

60015 § 6050 Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano  -wykonawczego w ramach zadania pn. "Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santocka  - Witkiewicza" projekt wykonano - lipiec 2016 r.

60015 § 6050 Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Racławickiej, Newtona

§ 6050 oznakowanie  skrzyżowania  ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Racławickiej, Newtona zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 oznakowanie  skrzyżowania  ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Racławickiej, Newtona oraz ul. Goleniowskiej zadanie wykonano - 2016 r.

60015 § 6050 Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu". projekt  wykonano - lipiec 2016 r.

60015 § 6050 Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich

§ 6050 Remont chodnika w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od budynku nr 65 do przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Milczańską w Szczecinie zadanie zakończone - lipiec 2016 r.

§ 6050 w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019). zadanie wykonano - 2016 r.

60015 § 6050 Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej -od ul. Marynarskiej do ul. Kutrowej 

§ 6050 w ramach zamówienia uzupełniającego  do umowy na  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019). zadanie wykonano - 2016 r.

60015 § 6050 Remont Mostu Cłowego w Szczecinie

§ 6050
Wykonanie prac geodezyjnych na moście cłowym nad rz. Regalicą w ciągu ul. Gdańskiej i Eskadrowej.

Zakres prac: wykonanie trzech pomiarów ugięć z 14 szt. tarczek dalmierczych zamontowanych do gzymsu mostu.
zadanie zakończone - lipiec 2016 r.

§ 6050
Wykonanie prac geodezyjnych na moście cłowym nad rz. Regalicą w ciągu ul. Gdańskiej i Eskadrowej.

Zakres prac: wykonanie trzech pomiarów ugięć z 14 szt. tarczek dalmierczych zamontowanych do gzymsu mostu.
zadanie zakończone - lipiec 2016 r.

§ 6050
Wykonanie prac geodezyjnych na moście cłowym nad rz. Regalicą w ciągu ul. Gdańskiej i Eskadrowej.

Zakres prac: montaż 14 szt. tarczek dalmierycznych.
zadanie zakończone - lipiec 2016 r.

§ 6050

Wykonanie stałego nadzoru mostowego w związku z awaria mostu Cłowego w Szczecinie.

Zakres prac: 

*stałe doradztwo ekspercie w zakresie oględzin miejsca zdarzenia i dalszego postepowania poawaryjnego

*okreslenie przydatność obiektu do dalszej eksploatacji

* zalecenia pokontrolne co do sposobu bezpieczenego użytkowania obiektu po awarii

zadanie zakończone - lipiec 2016 r.

§ 6050

Wykonanie szczegółowego przeglądu w związku z awarią mostu Cłowego.

Zakres prac:

*Szczegółowe oględziny ze sprawdzeniem stanu technicznego rozległosci uszkodzeń obiektu po awarii

*okreslenie przydatności obiektu do dalszej eksploatacji

*zalecenia pokontrolne co do sposobu bezpiecznego użytkowania obiektu po awarii.

zadanie zakończone - lipiec 2016 r.

§ 6050

Wykonanie ekspertyzy ornitologiczno oraz chiropterologicznej mostu Cłowego.

Zakres prac:

*inwentaryzacja ptaków lęgowych oraz ewentualne siedliska nietoperzy,

*wykonanie eksperyzy zaw zakresie postępowania z gatunkami chronionymi zasiedlającymi obiekt,

*zalecenia ochronne i działania kompensacyjne

*przygotowanie wniosku w zakresie merytorycznycm do RDOŚ w zakresie odstępstw od zakazów dotyczących gatunków chronionych.

zadanie zakończono - sierpień 2016 r.

§ 6050 Wykonanie usług w zakresie pomiarów geodezyjnych i opracowań geodezyjnych związanych z awaria mostu Cłowego nad rzeką Regalicą w ciągu ul. Gdańskiej i ul. Eskadrowej. zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Opracowanie koncepcji rozbiórki przęseł mostu Cłowego nad rz. Regalicą w ciągu ul. Gdańskiej i Eskadrowej zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji remontu oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla mostu nad rz. Regalicą w ciągu ul. Gdańskiej i Eskadrowej" zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Wykonanie przeglądu części podwodnych podpór i przyczółków mostu Cłowego nad rz. Regalizcą w ciągu ul. Gdańskiej i ul. Eskadrowej w Szczecinie zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050 Wydanie warunków przebudowy  i /lub zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do obiektów budowlanych. zadanie wykonano - 2016 r.

§ 6050
Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania pn.:"Remont mostu Cłowego nad rz. Odrą w ciągu ul. Gdańskiej i ul. Eskadrowej w Szczecinie ".  

W prognozie na rok 2017 - 20 000 000 zł. 
realizacja 2016 - 2017 
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§ 6050 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Remont mostu Cłowego nad rz. Odrą w ciągu ul. Gdańskiej i ul. Eskadrowej w Szczecinie ".  realizacja 2016 - 2017 

§ 6050 Montaż kamer telewizji przemysłowej na potrzeby budowy Mostu Cłowego zadanie wykonano - 2016 r.

60015 § 6050 Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach

Opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego w ramach zadania pn.:"Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach" zadanie do realizacji w 2017 rok

60015 § 6050 Modernizacja ul. Floriana Krygiera

§ 6050 Wykonanie zamówienia uzuepłanijacego do zamówienia podstawowego pn.: "Roboty w zakresie biezacego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych, w latach 2016-2019" listopad 2016 r.

600 Drogi publiczne gminne

60016§6050 Program remontów nawierzchni ulic

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn.:"Remont chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni na ul. Piekary w Szczecinie" projekt zrealizowano w 2016 r.

60016§6050 Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/ Małkowskiego/ Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego

§ 6050

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z podziałem na etapy w ramach zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc postojowych i nawierzchni jezdni w kwartale ulic: Królowej Jadwigi, 

Małkowskiego, Bogusława X, Bohaterów Getta Warszawskiego, Ściegiennego":

1/ ETAP I: ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi (odcinek od ul. Krzywoustego do ul. Ściegiennego).

2/ETAP II: ul. Księcia Bogusława X (odcinek od ul. Krzywoustego do Placu Zgody)

3/ETAP III: ul. Andrzeja Małkowskiego (odcinek od Al. Piastów do ul. Księcia Bogusława X oraz odcinek od ul. Księcia Bogusława X do Al. Wojska Polskiego)

4/ETAP IV : ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (odcinek od Al. Piastów do Placu Zgody)

5/ETAP  V: ul. Ściegiennego (odcinek od Al. Piastów do ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi)

projekt zrealizowano w 2016 r.

60016§6050 Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta

§ 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kuśnierskiej. nadzór inwestorski w 2017 r.

§ 6050 Przebudowa ul. Kuśnierskiej realizacja 2016 - 2017 

§ 6050 Zarządzanie Projektem  pn." Przebudowa ul. Kuśnierskiej w Szczecini " wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru. realizacja 2016 - 2017 

§ 6050

Świadczenie przy realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Kuśnierskiej w Szczecinie" usługi polegającej na przeprowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych i architektonicznych celem udokumentowania w 

źródłach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonych bezpowrotnie w wyniku wykonywania prac budowlanych obiektów zabytkowych, warstw kulturowych oraz wyeksploatowanych ruchomych zabytków, 

pochodzących z wczesnego średniowiecza i średniowiecza. 

zadanie do realizacji w 2017 

§ 6050 Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019.( Rynek Sienny, Rynek Nowy, Panieńska )  w ciągu roku 2016 r.

60016§6050 Przebudowa ulicy Wiosennej - Etap I

§ 6050 Przebudowa z rozbudową ul. Wiosennej w Szczecinie - Etap I wrzesień 2016 r.

§ 6050  Przyłączenie obiektu projektowanego  - oprawy oświetlenia ulicznego , Szczecin, ul. Wiosenna dz. Nr 26/2 zadanie wykonano - kwiecień 2016 r.

§ 6050
Zarządzanie Projektem  pn." Przebudowa z rozbudową ul. Wiosennej w Szczecinie - Etap I, w formule zaprojektuj i zbuduj " wraz z zapewnieniem inspektorów nw. Branż: drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej ( 

przełożenie i zabezpieczenie linii kablowych 15 kV i 0,4 kV), telekomunikacyjnej i zieleni.
projekt zrealizowano w 2016 r.

60016§6050 Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al.Jana Pawła II) 

§ 6050 Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016 - 2019. zadanie wykonano w 2016 r.

60016§6050 Budowa chodnika na ul. Falskiego

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn. "Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Falskiego na odcinku od ul. Smoczej do ul. Olkuskiej w Szczecinie" projekt zrealizowano w 2016 r.

60016§6050 Budowa chodników na Osiedlu Bukowo

§ 6050

Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych z podziałem na etapy w ramach zadania pn. :Budowa obustronnych chodników o szerokości 2 m w  ciągu ulic; Ludgardy , Dywizjonu 303 , Żegoty         

etap I - wykonanie obustronnego  chodnika na ulicy ks. Ludgardy

etap II- wykonanie  obustronnego chodnika na ulicy Dywizjonu 303 

etap III - wykonanie obustronnego chodnika na ulicy Żegoty          

projekt zrealizowano w 2016 r.

§ 6050 Budowa chodnika oraz zjazdów w ciągu ulicy Ogrodniczej w Szczecinie na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Górnej zadanie wykonane - czerwiec 2016 r

§ 6050

3. Budowa chodnika szerokości 2,0 m w ciągu ul. Ogrodniczej

  Etap II - wykonanie chodnika na odcinku od ul. krokusowej do ul. Małego Księcia,

  Etap III - wykonanie chodnika na odcinku od ul. małego Księcia do ul. Piotrusia Pana

 Etap IV - wykonanie chodnika na odcinku od ul. Piotrusia Pana do ul. Jasia i Małgosi

zadanie wykono - lipiec 2016 r.

60016§6050 Realizacja budżetu obywatelskiego

§ 6050 Przebudowa ul. Głębokiej w Szczecinie  - Etap I A i Etap 1B zadanie wykono  w  2016 r.

60016§6050 Remont chodnika na ul. Olkuskiej 

§ 6050 Budowa chodnika o szerokości 2,0 m w ciągu ulicy Olkuskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Rtęciowej do ul. Wschodniej zadanie wykonano - czerwiec 2016 r.

60016§6050 Remont jezdni i chodników ul.  Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Libelta (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia) wraz z przebudową oświetlenia". zadanie wykonano - maj 2016 r.

§ 6050 Przyłącze do sieci ul. Libelta zadanie wykonano - maj 2016 r.

60016§6050 Budowa chodnika na ul. Zielonej

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn.:Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Zielonej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bronowickiej w Szczecinie". zadanie wykonano w 2016 r.

60016§6050 Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów 
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§ 6050

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn " Przebudowa skrzyżowania ulic Chłopskiej, Swojska, Kolorowych Domów w Szczecinie, celem poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu"

 Etap I  - " Przebudowa skrzyżowania ulic Chłopskiej, Swojska, Kolorowych Domów w Szczecinie, celem poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu"

Etap II - " Przebudowa skrzyżowania ulic Chłopskiej, Swojska, Kolorowych Domów w Szczecinie,  poprzez budowę bekolizyjnego przejazdu ul. Chłopska na kierunku do centrum miasta". 

projekt wykonano w w2016 r.

60016§6050 Modernizacja chodników przy ul. Olchowej

§ 6050 Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019 zadanie wykonano w 2016 r.

60016§6050 Modernizacja ulic:  Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej

§ 6050 ul. Przyjemna zadanie wykonano w 2016 r.

§ 6050 ul. Buczynowa zadanie wykonano w 2016 r.

§ 6050 ul. Deszczowa zadanie wykonano w 2016 r.

60016§6050
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej, ul. Zawrotnej, ul. Zadumanej i Wędrownej

Wykonanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni 

§ 6050 Tatarakowej,  Zawrotnej zadanie wykonano w 2016 r.

§ 6050 Zadumanej zadanie wykonano w 2016 r.

§ 6050 Wędrownej zadanie wykonano w 2016 r.

60016§6050 Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)

§ 6050

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn.:"Naprawa istniejącej nawierzchni chodnika na ul. Ostrawickiej w Szczecinie na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Siemiradzkiego (po 

stronie Parku Łyczywka oraz szkoły) z podziałem na etapy:

1)Etap I: odcinek od ul. Al. Wojska Polskiego do ul. Krasickiego.

2)Etap II: odcinek od ul. Krasickiego do ul. Siemiradzkiego.

dokumentacja wykonana w marcu 2016 r.

§ 6050
Naprawa istniejącej nawierzchni chodnika na ul. Ostrawickiej w szczeciniena odcinku od al.. Wojska Polskiego do ul. Siemieradzkiego ( po stronie parku Łyczywka oraz szkoły) Etap I: odcinek I : od al.. Wojska 

polskiego do ul. Krasińskiego , etap II: odcinek od ul. Krasińskiego do ul. Siemiradzkiego.
zadanie wykonano w 2016 r.

60016§6050 Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza zadanie wykonano w 2016 r.

60016§6050 Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej zadanie wykonano w 2016 r.

60016§6050 Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka

§ 6050
Opracowanie projektu w ramach zadania pn." Utworzenie 'strefy 30' w obrębie ulic Okrzei - Budzysza Wosia - Przybyszewskiego - Grzegorza z Sanoka wraz z remontem jezdni i chodników na ul. Przybyszewskiego  - 

Reymonta - Grzegorza z Sanoka w Szczecinie"
dokumentacja wykonana w 2016 r.

60016§6050 Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn." Budowa ciągu pieszego przy ul. Leśnej ( od posesji nr 2 do ul. Nad Odrą ) wraz  z budową oświetlenia. dokumentacja wykonana w 2016 r.

60016§6050 Modernizacja ul. Żupańskiego

§ 6050

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z podziałem na etapy w ramach zadania pn." Modernizacja ul. Żupańskiego i ul. Barnima w Szczecinie"

Etap I - ul. Żupańskiego

Etap II - ul. Barnima

zadanie do realizacji w 2017 

60016§6050 Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymińskiej i Dębogórskiej

§ 6050 Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ulic: Grzymińskiej i Debogórskiej w Szczecinie zadanie wykonano w 2016 r.

§ 6050 Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019 zadanie wykonano w 2016 r.

60016§6050 Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki 

§ 6050 "roboty w zakresie biezacego uytrzymania obiektów inzyrnierskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2014-2016 do umowy ZDiTM 15/2014 z dnia 14.02.2014 r. zadanie wykonano w 2016 r.

60016§6050 Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej

§ 6050 Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej zadanie wykonano w 2016 r.

600 Pozostała działalność

60095§6050 Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne

§ 6050
Opracowanie projektów budowlanych - wykonawczych w ramach zadania pn.:Budowa miejsc postojowych przy ul. Rydla na wysokości dz. Nr 75 obręb nr 21 obręb 4073 w Szczecinie, po stronie Centrum Kształcenia 

Sportowego".
dokumentacja wykonana w lutym 2016 roku

§ 6050 Budowa miejsc postojowych przy ul. Rydla na wysokości dz. nr 75  obręb 4072 oraz dz. nr 21 obręb 4073 w Szczecinie, po stronie Centrum Kształcenia Sportowego. zadanie wykonano w 2016 r.

§ 6050
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019

zadanie wykonano w 2016 r.

60095§6050 Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn "Budowa ekranu akustycznego po stronie zachodniej ul. Szosa Polska na odcinku od ul. Kolonistów do ul. Jasełkowej w Szczecinie" zadanie wykonano w 2016 r.

60095§6050 System Informacji Miejskiej - SIM

§ 6050 Projekt 35 tablic dla Rad Osiedli według przekazanego materiału oraz projekt tabliczki "psi zakątek"  zadanie wykonano w 2016 r. 

§ 6050 Projekty graficzne trzech tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, zgodnie ze standardami SIM .  zadanie wykonano w 2016 r. 

§ 6050
Wykonanie i montaż tablic oznakowania miejsc wyjątkowych oraz ich konstrukcji wsporczych, tabliczek z nazwami ulic i  słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z numeracją budynków, w wyznaczonych 

obszarach Miasta Szczecin, tablic dla Rad Miasta.
 zadanie wykonano w 2016 r. 

§ 6050
Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZDiTM 111/2016 z dnia 12.07.2016 roku dotyczące wykonania tabliczek z nazwami ulic i  słupków Systemu informacji Miejskiej , w wyznaczonych obaszarach Miasta 

Szczecin, tablic oznakowania miejsc wyjatkowych, tabliczek z numeracją budynków, tablic dla Rad Osiedli oraz tabliczek informacyjnych.
 zadanie wykonano w 2016 r. 

60095§6050 Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych 
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§ 6050
Opracowanie projektu programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn. "Budowa miejsc do ważenia pojazdów (wagi preselekcyjne) w wybranych lokalizacjach w granicach administracyjnych miasta 

Szczecin -wjazd/wyjazd  do/z miasta. 
zadanie wykonano w 2016 r.

§ 6050
Zarzadzanie projektem pn."Budowa miejsc do ważenia pojazdów ( wagi preselekcyjne )  w wybranych lokalizacjach  w granicach administracyjnych miasta Szczecin - wjazd/wyjazd do/z miasta" wraz z zapewnieniem 

inspektorów nm. branż: drogowej, elektrycznej, budowlanej, specjalista d/s rozliczeń, inspetkorów branży ITS, inżynier kontraktu
zadanie wykonano w 2016 r.

§ 6050
Budowa miejsc do ważenia pojazdów ( wagi preselekcyjne ) w wybranych lokalizacjach w granicach administracyjnych miasta Szczecin wjazd / wyjazd / do /z miasta" na podstawie opracowanego programu 

funkcjonalno - użytkowego będącego w posiadaniu Zamawiającego.
zadanie wykonano w 2016 r.

§ 6050 Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oświetlenie uliczne zlokalizowanym w Szczecinie, ul. Batalionów Chopskich zadanie wykonano w 2016 r.

§ 6050 Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oświetlenie uliczne zlokalizowanym w Szczecinie, ul. Cukrowa zadanie wykonano w 2016 r.

60095§6050 Organizacja i zarządzanie rucherm

§ 6050 Montaż  tzw. "sekundników" na następujących skrzyżowaniach Ul. Mieszka I - Wierzbowa; Ul. Mieszka I  - Białowieskiej; Ul. Mieszka I - Milczańska. zadanie wykonano w 2016 r.

§ 6050 Zamontowane sekundniki: Plac Żołnierza Polskiego - skrzyżowanie ul. Niepodległości - Wyzwolenia - Obr. Stalingradu - rozliczenie zadania. zadanie wykonano w 2016 r.

§ 6050 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach w Szczecinie - zamówienie uzupełniające zadanie wykonano w 2016 r.

60095§6050 Parking na Osiedlu Majowe

§ 6050 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn." Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Andrzejewskiego w Szczecinie ( od posesji nr 9 do istniejącego parkingu )  zadanie wykonano w 2016 r. 

60095§6050 Modernizacja obiektów mostowych

§ 6050 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Remont mostu nad rzeką Płonią w ciągu ul. Gierczak w Szczecinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  zadanie wykonano w 2016 r. 

700 Gospodarka mieszkaniowa

§ 6050 Nabycie gruntu ( działka) ul. Wronia o nr 30/15 obręb 2044 - powierzchnia 227 m2 zadanie realizowano w ciągu 2016 roku.

§ 6050 Nabycie gruntów ( działki ) o nr 124/6 i 124/7 z obrębu 1056 ul. 9 Maja zadanie realizowano w ciągu 2016 roku.

§ 6050 Przygotowanie nieruchomości ( pozostałe zadania ) zadanie realizowano w ciągu 2016 roku.

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

900§90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015§6050 Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej

§6050 Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ul. Młodzieży Polskiej w Szczecinie na odcinku od posesji nr 28 do skrzyżowania z ulicą Sanatoryjną. zadanie realizowano w marcu 2017 r.

§6050 Przyłączenie do sieci ul. Młodzieży Polskiej zadanie wykonane w marcu 2016 r.

90015§6050 Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki

§6050 Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulic: Cyprysowej (Etap I), Dzikiej Róży (Etap II), Stokrotki (Etap III) w Szczecinie zadanie wykonane w lutym 2016 r.

90015§6050 Oświetlenie ul. Gen. Maczka

§6050 Projekt budowlano - wykonawczy w ramach zadania pn: "Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Generała Maczka w Szczecinie" zadanie wykonane w 2016 r.

§6050 Przyłączenie do sieci ENEA w celu zasilenia nowej szafki oświetleniowej zadanie wykonane w  2016 r.

§6050 Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Generała Maczka w Szczecinie zadanie wykonane w 2016 r.

90015§6050 Oświetlenie ul. Topazowej

§6050 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.:Budowa oświetlenia ulicznego LED  w ciągu ul. Topazowej w Szczecinie"  zadanie wykonane w 2016 r. 

§6050 Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Topazowej w Szczecinie  zadanie wykonane w 2016 r. 

90015§6050 Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników

§6050
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z podziałem na etapy w ramach zadania pn.:"Przebudowa chodników w rejonie Dworca Głównego PKP w ciągu ul. Owocowej wraz z budową oświetlenia ulicznego 

na odc. do ul. Czarnieckiego do ul. Nowej w Szczecinie". 
 zadanie wykonane w 2016 r. 

90015§6050 Oświetlenie ul. Harnasiów

§6050 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Zbójnickiej i ulicy Harnasiów w Szczecinie"  realizacja dokumentacji  w 2017 roku 

90015§6050 Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni

§6050

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z podziałem na etapy w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Tynieckiej polegająca na budowie oświetlenia LED wraz z budową brakującego odcinka chodnika 

w ciągu przedmiotowej ulicy"

 - Etap I - wykonanie prac branży drogowej - chodnik;

 - ETAP II - wykonanie prac branży elektrycznej - budowa oświetlenia ulicznego

 realizacja dokumentacji w 2017 roku 

90015§6050 Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej 

§6050

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Zbójnickiej i ulicy Harnasiów w Szczecinie"

ETAP  II  - budowa oświetlenia  w ciągu ulicy Zbójnickiej na odcinku od ulicy Europejskiej do granicy miasta;

EATP  III - Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Zbójnickiej na odcinku od ulicy Europejskiej do ulicy Krakowskiej wraz z wymianą istniejących punktów świetlnych

 realizacja dokumentacji w 2017 roku 

90015§6050 Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki
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§6050

            Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z podziałem na etapy w ramach zadania pn.:"Budowa  chodnika o szerokości minimum 2 m w ciągu ul. Rostockiej w Szczecinie (na odcinku 141 m od zjazdu 

do posesji Rostocka 86 w kierunku ul. Korony Północnej bez ingerencji w istniejące zjazdy) oraz budowa oświetlenia  w ciągu przedmiotowej ulicy  na odcinku od ul. Szczecinskiej do zjazdu do sklepu E.leclerc (wraz z 

wymianą istniejącego oświetlenia na odcinku od ul. Szczecińskiej do Czeskiej)".  

 Etap I - wykonanie prac branży drogowej - chodnik 

Etap II - wykonanie prac branży elektrycznej - budowa (wraz z wymianą istniejącego) oświetlenia  ulicznego                                   

realizacja dokumentacji w 2017 roku

§6050 Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oświetlenie uliczne zlokalizowanym w Szczecinie, ul. Kazimierza Brodzińskiego  zadanie wykonane w 2016 r. 

90015§6050 Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej

§6050

            Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z podziałem na etapy w ramach zadania pn.:Budowa  chodnika o szerokości minimum 2 m w ciągu ul. Rostockiej w Szczecinie (na odcinku 141 m od zjazdu 

do posesji Rostocka 86 w kierunku ul. Korony Północnej bez ingerencji w istniejące zjazdy) oraz budowa oświetlenia  w ciągu przedmiotowej ulicy  na odcinku od ul. Szczecińskiej do zjazdu do sklepu E.leclerc (wraz z 

wymianą istniejącego oświetlenia na odcinku od ul. Szczecińskiej do Czeskiej)".  

 Etap I - wykonanie prac branży drogowej - chodnik 

Etap II - wykonanie prac branży elektrycznej - budowa (wraz z wymianą istniejącego) oświetlenia  ulicznego                                   

 realizacja dokumentacji w 2017 roku 

90015§6050 Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej

§6050
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi ulic Borsuczej, Storczykowej, Śpiewnej i Chmielnej związana z budową oświetlenia ulicznego LED w ciągu 

przedmiotowych ulic w Szczecinie
projekt wykonany w 2016 r.

§6050 Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oświetlenie uliczne zlokalizowanym w Szczecinie, ul. Borsucza dz 54/2 zadanie wykonane w 2016 r.

§6050 Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oświetlenie uliczne zlokalizowanym w Szczecinie, ul. Borsucza dz 84 zadanie wykonane w 2016 r.

§6050 Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oświetlenie uliczne zlokalizowanym w Szczecinie, ul. Chmielna  dz. Nr 79/2 zadanie wykonane w 2016 r.

§6050

Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Borsuczej w Szczecinie - Etap IA oraz IB 

 Etap IA - ulica Borsucza dz.nr. 84

Etap IB - ulica Borsucza  dz. Nr 54/2 

zadanie do realizacji w 2017 roku

90015§6050 Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć

§6050 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.:Budowa oświetlenia ulicznego LED  w ciągu ulic  Lechickiej i Zamieć   w Szczecinie"  projekt  wykonany w 2016 r. 

§6050 Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oświetlenie uliczne zlokalizowanym w Szczecinie, ul. Rugiańska  zadanie wykonane w 2016 r. 

90015§6050 Oświetlenie ul. Rugiańskiej

§6050
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.:Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Rugiańskiej w Szczecinie na odc. od ul. Stalmacha do ul. Druckiego - Lubeckiego wraz z 

wymianą istniejących dwóch punktów świetlnych  na przedmiotowym odcinku". 
 projekt wykonany w 2016 r. 

§6050 Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oświetlenie uliczne zlokalizowanym w Szczecinie, ul. Rugiańska  zadanie wykonane w 2016 r. 

90015§6050 Oświetlenie ul. Ceglanej

§6050 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.:Budowa oświetlenia ulicznego LED  w ciągu ulic  Ceglanej i Miedzianej  w Szczecinie"  projekt wykonany w 2016 r. 

§6050 Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie oswietlenie uliczne zlokalizowanym w Szczecinie, ul. Miedziana, Ceglana  zadanie wykonane w 2016 r. 

90015§6050 Oświetlenie ul. Miedzianej

§6050 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.:Budowa oświetlenia ulicznego LED  w ciągu ulic  Ceglanej i Miedzianej  w Szczecinie"  projekt wykonany w 2016 r. 

90015§6050 Program "Pieszy w mieście"

§6050 Przyłączenie instalacji klienta w obiekcie oswietlenie przejścia dla pieszych zlokalizowanym w Szczecin, al.. Wyzwolenia dz. nr 132/2, 13,19, obręb 1026 do sieci ENEA Operaot  zadanie wykonane w 2016 r. 

§6050
Konserwacje i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach w Szczecinie w latach 2014-2016

UMOWA TRZYLETNIA
 zadanie wykonane w 2016 r. 

900 Pozostała działalność

90095§6050 Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli

1. Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn

§6050 Opracowanie projektu wykonawczego w ramach zadania: "Poprawa nawierzchni  ul. Wiosny Ludów na odcinku od. ul. Wiosny Ludów 113 do ul. Wzgórze Arkońskie  4 w Szczecinie". projekt  do realizacji w 2017 roku

§6050 Opracowanie projektu wykonawczego w ramach zadania "Przebudowa ul. Serbskiej w Szczecinie". projekt  do realizacji w 2017 roku

§6050

Remont ul. Broniewskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Arkońskiej do ul. Chopina wraz ze wzmocnieniem nawierzchni na odcinku od posesji ul. Broniewskiego 9 do ul. Chopina ( etap I)

 zadanie wykonane  w 2016 r. 

§6050 Ustawienie oświetlenia ulicznego na ulicy Fryderyka Chopina 49 w Szczecinie przy skrzyżowaniu z ulicą Sportową.  zadanie do realizacji w 2017 roku 

§6050 Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadanie pn."Remont schodów w ciągu ul. Wojciechowskiego w Szczecinie"  zadanie do realizacji w 2017 roku 

2. Rada Osiedla Bukowo

§6050 Budowa drogi oraz oświetlenia LED w ciągu ulicy Dyngusowej w Szczecinie na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki zadanie zrealizowane w 2016 roku

3. Rada Osiedla Krzekowo Bezrzecze

§6050 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn.:Budowa chodnika oraz zjazdów po stronie wschodniej ulicy Szerokiej w Szczecinie na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Szafera". projekt  wykonany w kwietniu 2016 r.

§6050 Budowa chodnika oraz zjazdów po stronie wschodniej ulicy Szerokiej w Szczecinie na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Szafera -etap II projekt  wykonany w kwietniu 2016 r.

§6050 Budowa chodnika w ciągu ul. Szerokiej w Szczecinie na odcinku od ul. Żniwnej do ronda im.  Ks. Piotra Prymy - etap I projekt  wykonany w kwietniu 2016 r.

4.
Rada Osiedla Płonia Śmierdnica 

 Jezierzyce
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§6050  Przebudowa ulicy polegająca na budowie oświetlenia ulicznego na ul. Tartacznej w Szczecinie zadanie zrealizowane w 2016 roku

§6050 Przyłączenie do sieci ENEA w celu zasilenia nowej szafki oświetleniowej - ul. Tartaczna zadanie zrealizowane w 2016 roku

§6050 Opracowanie projektów budowlanych- wykonawczych w ramach zadania pn.:"Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej w Szczecinie". zadanie zrealizowane w styczniu 2016 r.

§6050 Budowa nowego chodnika na ul. Mostowej od ul. Topolowej w kierunku rzeki Płonia dl. 100 mb i szer. 1,5 m zadanie do relalizacji w 2017 roku

5. Rada Osiedla Pomorzany

§6050
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019

zadanie zrealizowane w 2016 roku

6. Rada Osiedla Skolwin

§6050 utwardzenie frezami   ul. Nowomiejskiej   zadanie zrealizowane w 2016 roku

7. Rada Osiedla Słoneczne

§6050 Remont drogi wewnętrznej na działce nr 100 obręb 4071 - łącznik od ul. Kostki Napierskiego na wysokości działki nr 98 obręb 4071 w Szczecinie zadanie zrealizowane w 2016 roku

8. Rada Osiedla Śródmieście Północ

§6050  Naprawa istniejącej nawierzchni chodnika na Placu Witosa w Szczecinie ( chodnik przy bloku Unisławy 6 - odcinek od ul. Unisławy do istniejącego zjazdu) zadanie zrealizowane w 2016 roku

9. Rada Osiedla Świerczewo

§6050
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Świerszczowej w Szczecinie"

zadanie wykonane w kwietniu 2016 r.

§6050 Przyłączenie do sieci ENEA w celu zasilenia nowej szafki oświetleniowej - ul. Świerszczowa zadanie wykonane w kwietniu 2016 r.

§6050 Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciagu ulicy Świerszczowej w Szczecinie zadanie zrealizowane w 2016 roku

§6050 Przebudowa chodnika przy ul. Witkiewicza na odcinku od ul. Santockiej do ul. Derdowskiego - w ramach uumowy na bieżące utrzymanie dróg zadanie zrealizowane w 2016 roku

10. Rada Osiedla Załom - Kasztanowe

§6050 Wymiana i przebudowa chodnika przy Przedszkolu Publicznym na Osiedlu Kasztanowym 54 w Szczecinie zadanie zrealizowane w 2016 roku

§6050 Budowa chodnika na Osiedlu Kasztanowym w Szczecinie - Etap II Odcinek od granicy działki nr 450/6 do posesji Osiedle Kasztanowe 74 G zadanie zrealizowane w 2016 roku

11. Rada Osiedla Warszewo

§6050 Opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego w ramach zadania pn." Budowa ciągu pieszegow ciągu ulicy Szczecińskiej ( po stronie ul. Sarniej, od ul. Duńskiej do posesji Szczecińska 25 ) projekt do realizacji w 2017 roku

12. Rada Osiedla Łękno

§6050 Remont chodnika ul. Ojca Beyzyma w Szczecinie zadanie zrealizowane w 2016 roku

§6050 Remont chodników przy ul. Pankiewicza - w ramach bieżącego utrzymania dróg zadanie zrealizowane w 2016 roku

13. Rada Osiedla Stare Miasto

§6050
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego  w ramach zadania pn." Przebudowa ul. Straomiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego w Szczecinie wraz z dobudową 

oświetlenia ulicznego "
projekt wykonany w 2016 roku

14. Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo

§6050 Opracowanie porjektu budowlano  -wykonawczego w ramach zadania pn."Przebudowa ulicy Myślenickiej polegająca na budowie oswietlenia ulicznego LED na odcinku od posesji nr 6 do posesji nr 24-30" projekt do realizacji w 2017 roku

§6050 Przyłączenie do sieci ENEA w celu zasilenia nowej szafki oświetleniowej - ul. Myslenicka zadanie do realizacji w 2017 roku

§6050

Wykonanie barierki przy schodach przy ul. Makowskiej ( w rejonie przystanku) 

-  naprawa lokalnych uszkodzeń w poszczególnych elementach balustrad - wymiana uszkodzonych elementów;

 -  regeneracyjne malowanie miesjc skorodowanych oraz elementów po naprawach - malowanie balustrady stalowej

zadanie wykonane w 2016 roku.

15. Rada Osiedla Dąbie

§6050 Budowa chodnika przy ul. Chorwackiej w Szczecinie na odcinku od ul. Portowej do ul. Miłosławskiej. zadanie wykonane w lutym 2016 r.

§6050 Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Glazurowej w Szczecinie zadanie wykonane w 2016 roku.

§6050 Przyłączenie do sieci ENEA w celu zasilenia nowej szafki oświetleniowej - ul. GALZUROWA zadanie wykonane w 2016 roku.

16. Rada Osiedla Niebuszewo

§6050 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn." Przebudowa ulicy Rapackiego polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED na odcinku od ulicy Sosnowej do ul. Wracisława." projekt do realizacji w 2017 r.

17. Rada Osiedla Niebuszewo - Bolinko

§6050  Modernizacja chodnika na placu przy krzyżu u zbiegu ulic Długosza i Naruszewicza zadanie wykonane w 2016 roku.

90095§6050 Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego zadanie do realizacji 2017 r


