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Uzupełnienie treści zestawienia na stronie 145 w zakresie:
TRANSPORT- DROGI I OBIEKTY MOSTOWE
Rok

Inwestycja
(rok przekazania do eksploatacji)

Koszt
[tys. zł]

2010

Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku,
nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa
od rynku do ul. Dolnych Wałów

12 505,72

2010

Przebudowa ul. Głównej od posesji z numerem
8 do Placu Niepodległości

5 214,70

2010

Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników
w granicach pasa drogowego ul. Zamkowej.

2010

Modernizacja ul. Dzierżona

1 710,70

2010

Modernizacja ulicy Mieszka I

1 093,50

2010

Modernizacja ul. H. Sienkiewicza

1 039,60

695,94

Efekt rzeczowy

Przeprowadzono szerokopłaszczyznowe badania
archeologiczne płyty Rynku i ul. Zwycięstwa. W ramach
inwestycji wykonano nową konstrukcję nawierzchni
Rynku dla obciążenia ruchem kategorii KR3. Warstwa
ścieralna wykonana została z kostki granitowej i płyt
granitowych. Wyremontowano nawierzchnię jezdni
i chodników ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Dolnych
Wałów do Rynku. Nawierzchnię wykonano z kostki
granitowej. Przebudowano również sieć wodociągową,
elektro-energetyczną, teletechniczną, gazową oraz
przyłącze ciepłownicze. Na płycie rynku zamontowano
elementy małej architektury tj. ławki, kosze na odpady,
stojaki na rowery. Na ul. Zwycięstwa zamontowano
kosze na odpady i donice na kwiaty. Zostały
podświetlone podcienie arkad. Podświetlono również
budynek ratusza oraz płytę rynku, wyeksponowano
i podświetlono odkrytą przez archeologów studnię.
Roboty rozpoczęły się w październiku 2009, drogę
oddano do użytku we wrześniu 2010. W ramach zadania
wykonano następujące prace:
- przebudowa jezdni ul. Głównej
- wymiana istniejącego, stalowego wodociągu na nowy
- przebudowa kanalizacji deszczowej
- budowa kanalizacji sanitarnej
- przebudowa gazociągu na odcinku ok. 300mb
- montaż oświetlenia ulicznego – wymiana 22 słupów
wraz z oprawami oświetlenia ulicznego
- przebudowa linii energetycznych SN i nN –
zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi
dwudzielnymi stalowymi
- przebudowa kabli teletechnicznych – zabezpieczenie
istniejących kabli metodą „łupinową” za pomocą
elementów ceowych, żelbetowych.
Inwestycja została zgłoszona do II edycji Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i otrzymała
dofinansowanie w wysokości 1 825,6 tys. zł.
Wykonano ok. 260 mb jezdni o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokości 5,0 m oraz prawostronny
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości
2,0 m z lokalnymi zwężeniami i poszerzeniami.
W ramach inwestycji przebudowano również oświetlenie
uliczne i kanalizację deszczową. Inwestycja została
częściowo sfinansowana przez Agencję Nieruchomości
Rolnych, z którą zawarto umowę bezzwrotnej pomocy
finansowej w wysokości 300 tys. zł.
Wykonano modernizację nawierzchni chodników.
Wykonano modernizację nawierzchni jezdni na całej
długości ulicy (uzupełnienie podbudowy, wymiana
warstwy ścieralnej), modernizacja chodników i wjazdów.
Wykonano modernizację nawierzchni jezdni na całej
długości ulicy (uzupełnienie podbudowy, wymiana
warstwy ścieralnej), modernizacja chodników i budowa

2010

Modernizacja nawierzchni chodników na ul. Żwirki
i Wigury

2010

Modernizacja ul. Dolnych Wałów

Rok

Inwestycja
(rok przekazania do eksploatacji)

910,63
5 867,90

miejsc postojowych.
Wykonano modernizację nawierzchni chodników.
Wykonano modernizację nawierzchni jezdni na całej
długości ulicy oraz wykonano nawierzchnię chodników
z kostki granitowej.

Koszt
[tys. zł]

Efekt rzeczowy

2010

Modernizacja nawierzchni jezdni oraz remont
chodników na ul. Zabrskiej

2 066,10

2010

Modernizacja ulicy J. Wieczorka

6 038,70

2010

1 203,00

2010

Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kozielskiej
od ronda do ul. Chemicznej
Modernizacja drogi do Rzeczyc

2010

Modernizacja nawierzchni jezdni na ul. Toszeckiej

683,00

Wykonano wymianę nawierzchni jezdni na odcinku około
400 mb, wykonano nowe odwodnienie ulicy (rowy
przydrożne), skarpy.
Wykonano modernizację nawierzchni jezdni.

2010

Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Rybnickiej
od A4 do granicy miasta
Modernizacja wiaduktu nad DK-88 w ciągu łącznicy
DK-88 na węźle Maciejów

897,50

Wykonano modernizację nawierzchni jezdni.

700,00

Rozbiórka istniejącego wiaduktu nad torami PKP
w ciągu ul. Jagodowej oraz wybudowanie 2 nowych
przyczółków.

1 719,62

Modernizacja obejmowała: naprawę uszkodzeń
i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji, przebudowę
wsporników pochodnikowych umożliwiający montaż
barier sztywnych, zabudowano nowe krawężniki i deski
gzymsowe, wymieniono nawierzchnię jezdni
na wiadukcie i dojazdach.
Wykonano rozbiórkę wiaduktu.

2010

2010

1 362,40

Wykonano modernizację nawierzchni jezdni i chodników.
Wykonano modernizację nawierzchni jezdni na całej
długości ulicy, wykonano nawierzchnię chodników
z kostki granitowej.
Wykonano modernizację nawierzchni jezdni.

Uzupełnienie treści zestawienia na stronie 149 w zakresie:
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Rok

Inwestycja
(rok przekazania do eksploatacji)

Koszt
[tys. zł]

Efekt rzeczowy

2010

Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta
Gliwice

961, 19

W ramach działania wykonano m.in. system monitoringu
na ulicy Lublinieckiej i zintegrowano z systemem
monitoringu na terenie KSSE.

2010

System gaszenia i sygnalizacji przeciwpożarowej
dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława
Śmiałego 2 B

704,091

W ramach działania wykonano m.in. system gaszenia
i sygnalizacji przeciwpożarowej.

