
L.p. 
Nazwa projektu  

 
Dzielnica 
Kwota  

Harmonogram realizacji projektu  Jednostka odpowiedzialna za realizację 
(Harmonogramy mogą ulec zmianie) 

1 

Siła dębu – przestrzeń do ćwiczeń fizycznych 
harmonogram: 
 
 
 

Babie Doły 
74 869,20 zł 
 
 
 
 
 

Gdyńskie Centrum Sportu 
 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień realizacja inwestycji 

2 

Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie – projekt dla całej 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chwarzno-
Wiczlino 
546 150,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Inwestycji 
 
Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku do ul. Mokrej. 

03.12.2015  wysłanie zapytań ofertowych   

14.12.2015  termin nadsyłania ofert 

17.12.2015  badanie ofert    –  

04.01.2016  zatwierdzenie wybranej oferty    

11.01.2016  podpisanie umowy   

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa i wykonanie prac geodezyjnych 

30.03.2016   mapa do celów projektowych, badania geotechniczne 

30.07.2016 projekty budowlane z kompletem uzgodnień      

30.07.2016  potwierdzone projekty podziału do wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

30.08.2016 weryfikacja projektu budowlanego i złożenie wniosku ZRID     

30.08.2016  projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie (KI), specyfikacje techniczne (ST)  

30.09.2016 weryfikacja projektów wykonawczych, KI i ST    

uzyskanie decyzji ZRiD  – 3 miesiące od  złożenia wniosku  30.11.2016 r. 

Ustalenie terminu realizacji prac budowlanych będzie możliwe po wykonaniu dokumentacji 

projektowej.  

 



 
 
 
 

Gdyńskie Centrum Sportu 
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Okrężnej  
 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
 czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji 
 

3 
Aktywna Chylonia  
 
 

Chylonia 
350 000,00 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal wraz z wyposażeniem 
 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień 2016  realizacja inwestycji 

4 
Cisowa PlayGround  
 

Cisowa 
258 680,00 zł 
 
 

Zarząd Dróg i Zieleni 
zadanie inwestycyjne 
do 30. 05.2016 projekt i zgłoszenie robót budowlanych do Wydz. Arch. - Bud.  
30.06.2016 przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą 
30.09.2016 realizacja w terenie  
 

5 
Mini Boisko Szkolne przy ZWE nr 1 Gdynia Dąbrowa, ul. 
Wiczlińska 
 

Dąbrowa 
187 000,00 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 Przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
 czerwiec – lipiec 2016 uzyskanie pozwolenia na budowę 
sierpień 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który 
zrealizuje inwestycję 
wrzesień – grudzień 2016 realizacja inwestycji 
 



6 
Rozbudowa terenów sportowych w Zespole Szkół nr 14 
 

Dąbrowa 
50 000,00 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal wraz z wyposażeniem 
 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 Przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji 

7 
Boisko z bezpieczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 2  
 
 

Działki Leśne 
119 891,00 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji 

8 
Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki 
Gdynia ul. Okrzei 
 

Grabówek 
207 000,00 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji 

9 

Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Legionów w 
rejonie skrzyżowania z ul. Krasickiego poprzez 
wykonanie progu zwalniającego 
 

Kamienna 
Góra 
6 676,14 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni 
zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (w ramach bieżącego  utrzymania) 
30.04.2016 realizacja w terenie 
 

10 
Zamknięty wybieg dla psów w centrum Gdyni 
 

Kamienna 
Góra 
26 700,00 zł 

Gimnazjum nr 11 

do 10.12.2015   konsultacje z wnioskodawcą projektu  
do 15.01.2016r. poszukiwanie wykonawcy do sporządzenia projektu 



zgodnie z procedurą opartą na Ustawie o zamówieniach publicznych 
do końca marca 

2016 
poszukiwanie wykonawcy projektu oraz przygotowanie 
projektu(pozwolenia, konsultacje  itp.)  
 

od kwietnia lub 
maja 2016r. 

wytyczenie, oczyszczanie terenów zielonych. 
przygotowanie pod projekt 

czerwiec -sierpień 
2016 

realizacja ostateczna 

do 15-09-2016r. rozliczenie się z projektu ,zawieszenie tablic itp. 
 

11 
Plac zabaw dla najmłodszych przedszkolaków i nie 
tylko na terenie przedszkola nr 44  
 

Karwiny  
60 000,00 zł 

w przygotowaniu 
 

12 
Modernizacja chodników i nawierzchni jezdni 
łączących ulicę Ramułta i Morską 
 

Leszczynki  
100 600,00 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni 
zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (bieżącego utrzymania) 
30.06.2016 realizacja w terenie  
 

13 
Budowa siłowni outdoor przy ul. Wzgórze Bernadowo 
– Piękny Mały Kack  
 

Mały Kack  
29 950,00 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
Styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym/Podpisanie umowy 
użyczenia terenu z Referatem Skarbu Państwa UM Gdynia 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji 
 
 

14 
Kamienne schodki do rzeki Kaczej – Piękny Mały Kack 
 

Mały Kack  
46 600,00 zł 

Wydział Inwestycji 

03.12.2015 wysłanie zapytań ofertowych    

14.12.2015 termin nadsyłania ofert     

17.12.2015 badanie ofert      

04.01.2016 zatwierdzenie wybranej oferty     

11.01.2016 podpisanie umowy      

 



Dokumentacja projektowo – kosztorysowa 

30.03.2016 mapa do celów projektowych     

30.03.2016 uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy                          

30.06.2016 uzgodniony operat wodnoprawny wraz z decyzją pozwolenie wodnoprawne                   

30.07.2016 projekt budowlany z kompletem uzgodnień, opinii i decyzji       

15.08.2015 weryfikacja dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę                            

15.08.2016  projekt wykonawczy (PW), kosztorysy inwestorskie (KI), specyfikacje techniczne (ST) 

30.08.2016 weryfikacja PW, KI  i ST   

15.10.2016 uzyskanie decyzji PNB                    

Ustalenie terminu realizacji robót budowanych będzie możliwe po wykonaniu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 
 

15 
Ławeczki i stoły Ping-Pong, przy S.P. nr 13 – Piękny 
Mały Kack 
 

Mały Kack 
18 845,00 zł 

Szkoła Podstawowa nr 13 
zbieranie ofert do 31 stycznia 2016 roku 
wykonanie projektu do 30 kwietnia 2016 roku 
 

16 
Ławeczki z oparciem na przystankach Sandomierska, 
Radomska - Piękny Mały Kack 
 

Mały Kack 
3 000,00 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni 
05.05.2016 przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą 
30.06.2016 realizacja w terenie  
 

17 
Miła  plac zabaw  monitoring – Piękny Mały Kack 

 

Mały Kack  
12 000,00 zł 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 

do  30.05.2016  termin realizacji. Wykonawca  inwestycji : Łukasz Krause „Medias  - System”    
 
 

18 
Siłownia zewnętrzna ul. Miła – Piękny Mały Kack  
 

Mały Kack  
29 490,00 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
 czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji 
 

19 
Street workout na skarpie przy ulicy Olkuskiej – Piękny 
Mały Kack  

Mały Kack 
54 000,00 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 



 luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień realizacja inwestycji 
 

20 
Strzelców – dojście do placu z siłownią - Piękny Mały 
Kack 
 

Mały Kack 
3 800,00 zł 

w przygotowaniu 

21 

Urządzenia turystyczne – stoły do ping-ponga i 
szachów, urządzenia do siłowni zewnętrznej, ścianka 
wspinaczkowa przy ul. Racławickiej naprzeciwko nr 8 – 
Piękny Mały Kack 
 

Mały Kack 
48 900,00 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
 czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień realizacja inwestycji 
 
 

22 
Plac Sportów Miejskich 
  

Obłuże 
85 787,50 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
Styczeń 2016 podpisanie umowy między UM Gdyni a RSM im. Komuny Paryskiej 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji 
 

23 
Utworzenie placu zabaw i miejsca wypoczynku 
 

Obłuże 
150 000,00 zł 
 

Zarząd Dróg i Zieleni 
Zadanie inwestycyjne 
do 30. 05.2016 projekt i zgłoszenie robót budowlanych do Wydz. Arch. - Bud.  
30.06.2016 przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą  
30.09.2016 realizacja w terenie  



24 

Łączka merdających ogonów czyli wybieg dla psów z 
torem agility i parkiem dla mieszkańców, 
www.merdajaceogony.pl 
 

Oksywie 
82 970,50 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni 
Zadanie inwestycyjne 
do 30. 05.2016 projekt i zgłoszenie robót budowlanych do Wydz. Arch. - Bud. 
 30.06.2016 przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą  
30.09.2016 realizacja zadania 

25 
Remont chodnika łączącego ul. Bosmańską z ul. Płk. 
Dąbka i ul. Żółkiewskiego 
 

Oksywie 
50 879,64 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni 
zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (w ramach bieżącego  utrzymania) 
30.05.2016  realizacja zadania 

26 
Estetyzacja terenu zielonego przy Placu Górnośląskim – 
etap 1  
 

Orłowo 
157 700,00 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni/ Biuro Ogrodnika Miasta 
Zadanie inwestycyjne 
do 30. 05.2016 projekt i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Wydz. Arch. - Bud.  
30.06.2016 przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą  
30.09.2016 realizacja zadania 

27 

Wykonanie progu zwalniającego o szerokości 4 m z 
oznakowaniem pionowym i poziomym przejścia dla 
pieszych przy ulicy Wrocławskiej 54 w Gdyni 
 

Orłowo 
12 000,00 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni 
zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (w ramach bieżącego  utrzymania) 
do 15.04.2016  projekt organizacji ruchu 
30.05.2016 realizacja w terenie 
 

28 
Plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze 
 

Pogórze  
162 070,00 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni 
Zadanie inwestycyjne 
do 30. 05.2016 projekt i zgłoszenie robót budowlanych do Wydz. Arch. - Bud.  
30.06.2016 przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą 
30.09.2016 realizacja w terenie  

29 
Remont schodów (I, II) przy ulicy Uranowej w Gdyni 
 

Pogórze  
75 000,00 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni 
zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (w ramach bieżącego  utrzymania) 
30.06.2016 realizacja w terenie  
 

30 
Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek 
na terenie byłego domu dziecka na ul. Demptowskiej 
 

Pustki 
Cisowskie - 
Demptowo  
68 000,00 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
czerwiec – lipiec 2016 uzyskanie Pozwolenia na Budowę 
sierpień 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który 
zrealizuje inwestycję 
wrzesień – grudzień 2016 Realizacja Inwestycji 

31 
Budowa Placu Street Workout od FlowParks 
 

Redłowo  
126 949,00 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 

http://www.merdajaceogony.pl/


marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji 

32 
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu 
ulic Starowiejskiej i Władysława IV 
 

Śródmieście 
2 259,00 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni 
zadanie do wykonania w ramach bieżącego utrzymania 
31.05.2016 

33 
Usiądź na Starowiejskiej! Premiera małej architektury 
na najstarszej ulicy Gdyni 
 

Śródmieście 
28 032,72 zł 
 

Zarząd Dróg i Zieleni 
do 28.02.2016 projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 
29.02.2016 zawarcie umowy na przygotowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  . 
15.04.2016 przetarg/zawarcie umowy na wykonanie małej architektury     
maj/czerwiec 2016 realizacja w terenie 

34 

Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku 
pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a 
Kościołem 
 

Wielki Kack 
65 000,00 zł ł 

Zarząd Dróg i Zieleni 
do 30.11.2016 projekt z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem 
31.03.2017 przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą  
31.05.2017 realizacja w terenie 

35 
Doposażenie boiska znajdującego się na terenie SP 20 
w Gdyni 
 

Wielki Kack 
75 000,00 

Gdyńskie Centrum Sportu 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji 

36 

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów 
zwalniających) na ulicy Starodworcowej  
 
 

Wielki Kack 
10 226,40 zł 

Zarząd Dróg i Zieleni 
zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (w ramach bieżącego  utrzymania) 
31.05.2016 realizacja w terenie 
 

37 
Poprawienie bezpieczeństwa i ułatwienie ruchu 
drogowego na skrzyżowaniu ul. Pasiecznej i Krótkiej. 
 

Witomino – 
Leśniczówka  
1 520,85 zł 
 
 

Zarząd Dróg i Zieleni 
zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (w ramach bieżącego  utrzymania) 
16.03.2016 realizacja w terenie 

38 
Remont chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 7 wzdłuż 
ul. Stawnej do wejścia głównego szkoły oraz 

Witomino – 
Leśniczówka  

Zespół Szkół nr 7 



wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla 
użytkowników basenu i rodziców uczniów od strony 
wschodniej wzdłuż tzw. starej części szkoły 
 

108 004,40 zł do 31.01.2016 wizja lokalna terenu przeznaczonego pod wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych 
pod kątem obowiązujących przepisów prawa budowlanego. 
do 29.02.2016 przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie prac 
do 31.03.2016 ogłoszenie konkursu na wykonanie prac remontowych i budowalnych, wyłonienie 
wykonawcy 
15.04.2016 rozpoczęcie prac remontowo budowalnych 
do 30.06.2016 zakończenie prac. Rozliczenie realizacji projektu 

39 

Budowa ogólnodostępnego, nowoczesnego boiska do 
tenisa z funkcją gry  w badmintona na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 35 (II etap modernizacji sportowych 
obiektów przyszkolnych)  
 

Witomino – 
Radiostacja 
125 702,00 zł 

Gdyńskie Centrum Sportu 
styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym 
luty  2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej 
marzec – maj  2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji  
czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 
druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, 
który zrealizuje inwestycję 
sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji 

40 
Zakątek Zabawy – Budowa Placu Zabaw na Skwerze 
Sue Ryder  
 

Wzgórze Św. 
Maksymiliana 
103 000,00 

Zarząd Dróg i Zieleni 
zadanie inwestycyjne 
do 30. 05.2016 projekt i zgłoszenie robót budowlanych do Wydz. Arch. - Bud.  
30.06.2016 przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą  
30.09.2016 realizacja  

 


