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

Numer zadania: III-1.13.3

Nazwa zadania:             Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII

przed zmianą:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Wykonanie oświetlenia wg projektu ul. Golikówka na odc. do kaplicy.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Traugutta do przejścia kolejowego, na skwerku przy

 ul. Lwowskiej, ul. Maryewskiego przy cmentarzu, ul. Przy Cegielni, ul. Bukowej, ul. Ks. Targosza.

Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia w ul. Krzemionki przy Parku im. Bednarskiego, 

ul. Kutrzeby, ul. Rybitwy, ul. Krzywda, na skrzyżowaniu ulic Przewóz  i Rzebika, sięgacza ul. Bugaj, 

ul. Za Torem, ul. Żołnierskiej, ul. Stawarza, ul. Strażackiej do ul. Rybitwy.

Opracowanie projektu oświetlenia ul. Rollego.

Podświetlenie figurki przy ul. Golikówka.

Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.:

Wykonanie oświetlenia wg projektu ul. Golikówka na odc. do kaplicy.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Traugutta do przejścia kolejowego, na skwerku przy

 ul. Lwowskiej, ul. Maryewskiego przy cmentarzu, ul. Przy Cegielni, ul. Bukowej, ul. Ks. Targosza.

Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia w ul. Krzemionki przy Parku im. Bednarskiego, 

ul. Kutrzeby, ul. Rybitwy, ul. Krzywda, na skrzyżowaniu ulic Przewóz i Rzebika, sięgacza ul. Bugaj, 

ul. Za Torem, ul. Żołnierskiej, ul. Stawarza, ul. Strażackiej do ul. Rybitwy.

Opracowanie projektu oświetlenia ul. Rollego.

Podświetlenie figurki przy ul. Golikówka.

Efekt w 2007 r.:

Wykonane oświetlenie wg projektu ul. Golikówka na odc. do kaplicy.

Przebudowane oświetlenie uliczne w ul. Traugutta do przejścia kolejowego, na skwerku przy

 ul. Lwowskiej, ul. Maryewskiego przy cmentarzu, ul. Przy Cegielni, ul. Bukowej, ul. Ks. Targosza.

Wykonany projekt i dobudowane oświetlenie w ul. Krzemionki przy Parku im. Bednarskiego,    ul. 

Kutrzeby, ul. Rybitwy, ul. Krzywda, na skrzyżowaniu ulic Przewóz  i Rzebika, sięgacza 

ul. Bugaj, ul. Za Torem, ul. Żołnierskiej, ul. Stawarza, ul. Strażackiej do ul. Rybitwy.

Opracowany projekt oświetlenia ul. Rollego.

Podświetlona figurka przy ul. Golikówka.



po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Wykonanie oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII według wskazań Dzielnicy.

Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.:

Wykonanie oświetlenia wg projektu ul. Golikówka na odc. do kaplicy.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Traugutta do przejścia kolejowego, na skwerku przy

 ul. Lwowskiej, ul. Maryewskiego przy cmentarzu, ul. Przy Cegielni, ul. Bukowej, ul. Ks. Targosza.

Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia w ul. Krzemionki przy Parku im. Bednarskiego, 

ul. Kutrzeby, ul. Rybitwy, ul. Krzywda, na skrzyżowaniu ulic Przewóz i Rzebika, sięgacza ul. Bugaj, 

ul. Za Torem, ul. Żołnierskiej, ul. Stawarza, ul. Strażackiej do ul. Rybitwy.

Opracowanie projektu oświetlenia ul. Rollego.

Podświetlenie figurki przy ul. Golikówka.

Wykonanie okablowania i zawieszenie lampy oświetleniowej w ul. Bugaj.

Wymiana opraw oświetleniowych w ul. Wrobela.

Zainstalowanie lamp w ul. Kutrzeby i ul. Kormoranów.

Efekt w 2007 r.:

Wykonane oświetlenie wg projektu ul. Golikówka na odc. do kaplicy.

Przebudowane oświetlenie uliczne w ul. Traugutta do przejścia kolejowego, na skwerku przy

 ul. Lwowskiej, ul. Maryewskiego przy cmentarzu, ul. Przy Cegielni, ul. Bukowej, ul. Ks. Targosza.

Wykonane projekty i dobudowane oświetlenie w ul. Krzemionki przy Parku im. Bednarskiego,    ul. 

Kutrzeby, ul. Rybitwy, ul. Krzywda, na skrzyżowaniu ulic Przewóz  i Rzebika, sięgacza 

ul. Bugaj, ul. Za Torem, ul. Żołnierskiej, ul. Stawarza, ul. Strażackiej do ul. Rybitwy.

Opracowany projekt oświetlenia ul. Rollego.

Podświetlona figurka przy ul. Golikówka.

Wykonane okablowanie i zawieszona lampa oświetleniowa w ul. Bugaj.

Wymienione oprawy oświetleniowe w ul. Wrobela.

Zainstalowane lampy w ul. Kutrzeby i ul. Kormoranów.


