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

Numer zadania: III-3.48

Nazwa zadania:             Przebudowa Placu Wszystkich Świętych 

przed zmianą:

Finansowanie w 2007 r.: 4 695 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.:

Wykonanie prac przedprojektowych dla budowy wielopoziomowego parkingu przy Placu Wszystkich 

Świętych.

Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Wszystkich Świętych – część II.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 

Zagospodarowanie Placu Wszystkich Świętych w zakresie:

- infrastruktury podziemnej i naziemnej,

- układu komunikacyjnego,

- zachowania reliktów archeologicznych,

- wprowadzenia elementów informacji o charakterze edukacyjnym,

- iluminacji obiektów i zieleni,

- elementów małej architektury,

- zieleni.

Efekt w 2007 r.:

Wykonane prace przedprojektowe dla budowy wielopoziomowego parkingu przy Placu 

Wszystkich Świętych.

Opracowana koncepcja zagospodarowania Placu Wszystkich Świętych – część II.

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. 

Zagospodarowany Plac Wszystkich Świętych w zakresie:

- infrastruktury podziemnej i naziemnej,

- układu komunikacyjnego,

- zachowania reliktów archeologicznych,

- wprowadzenia elementów informacji o charakterze edukacyjnym,

- iluminacji obiektów i zieleni,

- elementów małej architektury,

-  zieleni.



po zmianie:

Finansowanie w 2007 r.: 4 818 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.:

Wykonanie prac przedprojektowych dla budowy wielopoziomowego parkingu przy Placu Wszystkich 

Świętych.

Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Wszystkich Świętych – część II.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 

Zagospodarowanie Placu Wszystkich Świętych w zakresie:

- infrastruktury podziemnej i naziemnej,

- układu komunikacyjnego,

- zachowania reliktów archeologicznych,

- wprowadzenia elementów informacji o charakterze edukacyjnym,

- iluminacji obiektów i zieleni,

- elementów małej architektury,

-  zieleni, 

-  impregnacji „antygraffiti” nawierzchni placu.

Efekt w 2007 r.:

Wykonane prace przedprojektowe dla budowy wielopoziomowego parkingu przy Placu 

Wszystkich Świętych.

Opracowana koncepcja zagospodarowania Placu Wszystkich Świętych – część II.

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. 

Zagospodarowany Plac Wszystkich Świętych w zakresie:

- infrastruktury podziemnej i naziemnej,

- układu komunikacyjnego,

- zachowania reliktów archeologicznych,

- wprowadzenia elementów informacji o charakterze edukacyjnym,

- iluminacji obiektów i zieleni,

- elementów małej architektury,

-  zieleni,

-  impregnacji „antygraffiti” nawierzchni placu.


