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Odpowiadając na wniosek Pana Radnego z dnia 13.05.2019 r. 
w sprawie przestoju w pracach przy remoncie ul. Jagiellońskiej, 

uprzejmie informuję, że obecnie po podpisaniu porozumienia kolizyjnego 
z firmą Tauron, Wykonawca ma możliwość kontynuowania robót, co też 
czyni. 

Dla remontu ul. Jagiellońskiej i Zabrskiej, z uwagi na jego 
skomplikowany charakter, opracowana została dokumentacja projektowa 
w pełnym zakresie wymaganymi przepisami budowlanymi. Na wstępie 
prac projektowych wystąpiono do gestorów wszystkich sieci 
zlokalizowanych w ciągu odcinka drogi planowanego do remontu o tzw. 
wywiady branżowe, pozyskano aktualną mapę zasadniczą wraz 
z pomiarem wysokościowym wykonanym przez uprawnionego geodetę. 
Od gestorów infrastruktury podziemnej uzyskano warunki przebudowy, 
bądź zabezpieczenia sieci i urządzeń kolidujących z pracami 
remontowymi. Na podstawie ww. warunków sporządzone zostały 

projekty branżowe, które następnie zostały uzgodnione z gestorami tych 
sieci. Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia zostało też 

uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej (dawny Zespół Uzgodnień 

Dokumentacji Projektowych). 
W przypadku ul. Jagiellońskiej kwestia przebudowy sieci 

elektroenergetycznej należącej do Spółki Tauron stanowiła sytuację 

wyjątkową, która pojawiła się dopiero na etapie zawierania 
porozumienia kolizyjnego. 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. Z kolei brak 
zgody Tauron-a na wykonywanie jakichkolwiek robót na sieci 
elektroenergetycznej, a nawet w jej bezpośrednim sąsiedztwie, przełożył 
się na niemożność kontynuowania robót remontowych, gdyż kolidujące 
kable elektroenergetyczne stanowiły nienaruszalną przeszkodę 

uniemożliwiającą Wykonawcy wykonywanie prac zgodnie z przyjętą 
technologią i założonym harmonogramem. 



Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich wraz z Zastępcą 

Prezydenta nadzorującym tą Jednostkę podjęli się mediacji 
z przedstawicielami firmy TAURON, które doprowadziły do uzyskania 
nowych warunków usunięcia kolizji kabla elektroenergetycznego oraz 
podpisanie porozumienia z ulepszeniami. Dzięki temu działaniu TAURON 
Dystrybucja będzie miał również swój udział finansowy w realizowanym 
zadaniu. Znaczącym również jest fakt, że urządzenia liniowe nie będą 
musiały być w tym rejonie wymieniane przez co najmniej najbliższe 

15 lat. 
Reasumując mamy nadzieję, że wszystkie kwestie utrudniające 

i opóźniające realizację przebudowy ul. Jagiellońskiej udało się na dzień 
dzisiejszy skutecznie załatwić i roboty postępować już będą w sposób 
płynny. Zakończenie prac planowane jest na sierpień br. 

Z poważaniem 

Do wiadomości (w SOD): 
1. Zastępca Prezydenta Miasta (VP2) w miejscu 
2. Biuro Rady Miasta w miejscu. 

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


