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Odpowiadając na wniosek Pana Przewodniczącego z dnia 21.02.2019 r. 

w sprawie braku postępu prac przy remoncie ul. Jagiellońskiej, uprzejmie 

informuje, że tempo realizacji robót podyktowane jest wieloma czynnikami, 

które towarzyszą zadaniom ingerującym w intensywnie zurbanizowany obszar 

miejski. Przebudowa ul. Jagiellońskiej wymaga usunięcia licznych kolizji 

z sieciami podziemnymi na warunkach uzgodnionych z gestorami tych sieci. Nie 

zawsze jednak proces uzgodnieniowy dotyczący zakresu i sposobu przebudowy 

sieci i urządzeń niezwiązanych z potrzebami drogi przebiega po myśli Inwestora 

przedsięwzięcia drogowego. W przypadku ul. Jagiellońskiej kłopotliwa okazała 

się kwestia przebudowy sieci elektroenergetycznej należącej do Spółki Tauron. 

Różnice w interpretacji przepisów, a także w ocenie parametrów

eksploatacyjno-technicznych ok. stuletnich sieci będących w kolizji 

z przebudowywaną infrastrukturą drogową, doprowadziły do braku 

porozumienia pomiędzy stronami, a to z kolei przełożyło się na brak możliwości 

kontynuowania robót remontowych, gdyż bez zgody Taurona kolidujące kable 

elektroenergetyczne stanowią nienaruszalną przeszkodę uniemożliwiającą 

Wykonawcy wykonywanie prac zgodnie z przyjętą technologią i założonym 

harmonogramem. 

Czas zimowej aury, która niejako naturalnie reguluje możliwość prowadzenia 

robót z uwagi na występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych 

(temperatury ujemne, zmarzlina gruntu, pokrywa śnieżna), wykorzystywany 

jest do rozmów ze Spółką Tauron, a na obecnym etapie wydaje się, 

że negocjacje idą w dobrym kierunku i niebawem uda się osiągnąć 

porozumienie. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie kabli będących 

przedmiotem uzgodnień, pozwoli na dokończenie prac sieciowych i otworzy 

możliwość przystąpienia do dalszych robót. 

 



W roku bieżącym został zaplanowany do wykonania finalny etap zadania 

obejmujący przebudowę skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława 

wraz z odcinkiem ul. Zabrskiej do wiaduktu nad PKP. Dla danego zakresu na 

początku lutego br. złożony został wniosek zgłoszenia robót. 

 Reasumując mamy nadzieję, że wszystkie kwestie utrudniające i 

opóźniające realizację przebudowy ul. Jagiellońskiej uda się w najbliższym 

czasie skutecznie załatwić i z nadejściem wiosny Wykonawca zintensyfikuje 

tempo prac i już bez przeszkód doprowadzi zadanie do końca w pełnym jego 

przewidzianym zakresie. 

Z poważaniem 

(-) mgr inż Anna Gilner 

Dyrektor 

(podpisano elektronicznie) 

 

Do wiadomości: 

1. Zastępca Prezydenta Miasta (VP2) w miejscu 

2. Biuro Rady Miasta w miejscu. 

Sporządziła: I. Prokopiak tel. 300-86-52 


