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W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: III – 5.6

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Winnickiej 

przed zmianą:

Finansowanie w 2004r.: 200 000 zł 

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

- przebudowa ul. Winnickiej  (od. ul. Tynieckiej w kierunku ul. Skotnickiej dł. ok. 1750 m),

- przebudowa ul. Skotnickiej od ul. Batalionów Chłopskich wraz z przebudową pętli autobusowej dł. 

ok. 310 m,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przebudowa ulicy (od ul. Skotnickiej do ul. Tynieckiej).

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- opracowanie koncepcji wariantowej przebudowy odcinka dł. ok. 400m od Tynieckiej w kierunku ul. 

Skotnickiej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ULICP,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Winnickiej i Skotnickiej wraz 

ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót.

Efekt w 2004r.:
- projekt budowlany przebudowy ulicy Winnickiej i Skotnickiej.

po zmianie:

Finansowanie w 2004r.: 135 960 zł 

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

- przebudowa ul. Winnickiej  (od. ul. Tynieckiej w kierunku ul. Skotnickiej dł. ok. 1750 m),

- przebudowa ul. Skotnickiej od ul. Batalionów Chłopskich wraz z  pętlą autobusową dł. ok. 310 m.

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- wykonanie koncepcji przebudowy ul. Winnickiej  (na długości ok. 1750m) – odcinek od ul. 

Tynieckiej do ul. Skotnickiej oraz ul. Skotnickiej dł. ok. 160 m – wraz z materiałami do wniosku 

ULICP i złożeniem wniosku o decyzję ULICP



- wykonanie  projektu budowlanego i projektów wykonawczych przebudowy ulicy Skotnickiej dł. ok. 

150 m – odcinek od mostku do ul. Batalionów Chłopskich wraz z pętlą autobusową – ze złożeniem 

wniosku o decyzję pozwolenia na budowę. 

Efekt w 2004r.:

- opracowana koncepcja przebudowy ul. Winnickiej dł. ok. 1750 m i części ul. Skotnickiej dł. 

ok. 160 m,

- opracowany projekt budowlany przebudowy ul. Skotnickiej na dł. ok. 150 m wraz z pętlą 

autobusową.


