
Komunikat  dla Mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice  

na temat odtworzenia nawierzchni drogowych 

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z. o. o. w Czechowicach-Dziedzicach informuje 

Mieszkańców gminy, że w ramach prowadzonych prac budowlanych związanych z realizacją 

Projektu „ Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” zostaną 

podjęte działania przez Wykonawców robót mające na celu odtworzenie nawierzchni 

drogowych i chodników.  

Obecnie Wykonawcy robót prowadzą pomiary geodezyjne, próby ciśnieniowe, przeglądy 

rurociągów, dokonują odbiorów technicznych, nośności podbudowy oraz jej zagęszczenia,   

są to  prace, które należy wykonać  przed przystąpieniem do odtworzenia nawierzchni dróg                 

i chodników po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice 

oraz na terenie sołectwa Zabrzeg.   

 

 

Wykonawcy poszczególnych Kontraktów rozpoczną prace odtworzeniowe nawierzchni 

drogowych oraz chodników w następujących terminach:  

 

Kontrakt IX  

„ Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta 

 Czechowice-Dziedzice” 

 

Lp  
Planowany termin rozpoczęcia robót 

odtworzeniowych 
Ulice objęte robotami odtworzeniowymi 

1. maj 2013 r. 
ul. Konopnickiej, Kolonia Górnicza 
ul. Wiejska (fragment od ul. Górniczej) 

2. czerwiec 2013r. 

ul. Puszkina, ul. Ogrodowa, ul. Klasztorna, ul. Dolna 
boczna, ul. Cmentarna, ul. Łagodna, ul. Jagiellońska 
(okolice Osiedla przy ul. Jagiellońskiej) , 
 ul. Malinowa, ul. Agrestowa, ul. Jeżynowa,                     
ul. Porzeczkowa, ul. Górnicza 

3. lipiec 2013 r. 

ul. Słowackiego, ul. Pochyła, ul. Zacisze, ul. Targowa, 
ul. Legionów, ul. Niepodległości (od skrzyżowania                                 
z ul. Prusa do Ronda Sybiraków), ul. Krótka,                       
ul. Górnicza, ul. Hutnicza, ul. Kochanowskiego,                 
ul. Karolinki, ul. Przejściowa, ul. Szkolna,                           
ul. Żeromskiego, ul. Parkowa, ul. Głowackiego,                 
ul. Dolna, ul. Barlickiego  

4.  sierpień 2013 r 

ul. Sadowa, ul. Wiejska (fragment od ul. Dolnej),              
ul. Rumana boczna, ul. Grabowicka, ,ul. Kopcia,   
ul. Barabasza ( fragment od strony ul. Kołłątaja ),               
ul. Niepodległości (od skrzyżowania z ul. Kopcia do 



skrzyżowania z ul. Prusa), ul. Wiejska boczna, 
 ul. Grabowicka boczna, ul. Drzymały 

5. wrzesień 2013 r. 

ul. Jagiellońska (pozostała cześć ul. Jagiellońskiej) , 
ul. Kolejowa, ul. Niepodległości ( od skrzyżowania                 
z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kopcia)                          
ul. Młyńska 

6. październik 2013 r.  

ul. Studencka, ul. Reymonta, ul. Prusa, ul. 
Sobieskiego, ul. Legionów, ul. Barabarsza  (fragment 
od strony ul. Barlickiego)  

7. listopad 2013 r.  ul. Porzeczkowa boczna 

 

 

 

 

Kontrakt XI  

„Budowa sieci kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej 

 na terenie sołectwa Zabrzeg” 

 

Lp  
Planowany termin rozpoczęcia robót 

odtworzeniowych 

Ulice objęte robotami  

odtworzeniowymi  

1. czerwiec 2013 r. ul. Waryńskiego 

2. lipiec 2013 r. 
ul. Leśna, ul. Łężna, ul. Nadwiślańska,                           
ul. Ochodzka 

3. sierpień 2013 r. ul. Kolista, ul. Korfantego 

4.  wrzesień 2013 r. 
ul. Brzoskwiniowa, ul. Śliwkowa, ul. Świerklocz, 
ul. Broniewskiego 

 

 

Uprzejmie informujemy, że podane terminy rozpoczęcia odtworzenia 

nawierzchni drogowych są orientacyjne i  uzależnione są m.in. od postępu 

prac budowy kanalizacji sanitarnej na poszczególnych ulicach oraz warunków 

atmosferycznych. W związku z tym terminy prac mogą ulec zmianie.  

 

 


