
Ulica/Obiekt Rodzaj inwestycji Zakres inwestycji Przewidywany okres realizacji Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu 

Krzeptowskiego budowa kanalizacji
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. Krzeptowskiego na odcinku od ul. 

Giewont do wysokości posesji nr 8
06.08.2018 - 30.06.2018 Planowane rozpoczęcie prac 06.08.2018r.

Ulica/Obiekt Rodzaj inwestycji Zakres inwestycji Przewidywany okres realizacji Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu 

Tatarkiewicza budowa wodociągu Budowa wodociągu w ul. Tatarkiewicza od istniejącej do wysokości posesji 9c (L=110m). 23.02.2018 - 31.12.2018 Prace zakończono.

Gruszowa budowa wodociągu 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Gruszowej w Łodzi na odcinku od istniejącej końcówki 

wodociągu do włączenia w istniejący wodociąg w ul.Zgierskiej w rejonie ul. Okoniowej o 

projektowanej długości L=74,32m

Prace są na ukończeniu - zawężenie pasa drogowego.

Agrestowa budowa wodociągu 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Agrestowej w Łodzi na odcinku od istniejącej końcówki 

wodociągu do włączenia w istniejący wodociąg w ul.Trawiastej o projektowanej długości L=79,89m
Prace zakończono.

Pogonowskiego przebudowa wodociągu
Modernizacja wodociągu w ul. Pogonowskiego na odcinku od Al.1-go Maja do ul. Zielonej 

(L=450m).
01.03.2018 - 01.10.2018

Trwają prace przy wodociągu na odcinku od Więckowskiego 

do ul. Zielonej w koordynacji z wykonawcą robót drogowych. 

Złotno budowa kanalizacji sanitarnej 

Budowa kanału sanitarnego w  ul. Złotno (DN 200 o długości projektowanej L = 516,84 m - kanał 

główny) wraz z odejściami bocznymi rurociągu tłocznego DN 110 o długości projektowanej L=148 

m  oraz przepompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną, ogrodzeniem i zjazdem.

11.10.2017 - 31.12.2018

Roboty prowadzone na zawężeniu pasa drogowego w rejonie 

rzeki Jasieniec (dwa wygrodzenia wzdłuż 

ul. Złotno w kierunku ul. Szczecińskiej). Po wprowadzeniu 

nowej TOR od połowy sierpnia ul. Złotno na zamknięciu.

Gdańska przebudowa wodociągu 
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Gdańskiej

na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w Łodzi (L=212,71m).
19.12.2017 - 31.01.2019

Zakończono prace przy przebudowie wodociągu. 

Tymczasowa organizacja ruchu/TOR na potrzeby robót 

drogowych - na zamknięciu całego pasa drogowego od 

ul. Ogrodowej do ul. Legionów. Planowana zmiana 

organizacaji ruchu od 09.07.2018 roku.

Strążyska, Brzezińska budowa kanalizacji sanitarnej 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi  w ul. Strążyskiej 

i ul. Brzezińskiej w Łodzi L=227,07m + 228,02m + 307,03m (budowa kanalizacji sanitarnej w 

ul.Strążyskiej w Łodzi na odcinku od ul.Stokowskiej do ul. Prezydenta wraz z przebudową 

wodociągu w ramach usunięcia kolizji).

Strążyska budowa wodociągu 

Modernizacja wodociągu w ul. Strążyskiej w Łodzi L=69,07m (budowa kanalizacji sanitarnej w 

ul.Strążyskiej w Łodzi na odcinku od ul.Stokowskiej do ul. Prezydenta wraz z przebudową 

wodociągu w ramach usunięcia kolizji).

Konstantynowska budowa kanalizacji sanitarnej Kolektor sanitarny Va w ul.Konstantynowskiej od ul.Gimnastycznej do ul.Krańcowej (L=2409,62m). 14.09.2016 - 14.09.2019
zlikwidowano wahadło na odcinku od ul.Juszczakiewicza do 

ul. Krańcowej. Prace na ukończeniu. Bez utrudnień. 

RAPORT O ROBOTACH PROWADZONYCH W OKRESIE 02-08.08.2018 R.

07.02.2018 - 21.01.2019

Prace na ukończeniu.31.03.2018 - 30.11.2018

Nowe inwestycje (w stosunku do poprzedniego tygodnia) zaplanowane do realizacji w danym tygodniu 

Inwestycje z poprzednich tygodni
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 Goplany, Patriotycznej, 

Murawy, Zastawna

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kol. VIIIB (etap I - zakończono w 2017 roku, etap II: 

kanalizacja w ul. Goplany, Patriotycznej, Murawy, Zastawny - dwa odcinki) wraz z przepompownią 

ścieków i rurociagiem tłocznym (L=2.285,54m).

Patriotyczna budowa kanalizacji sanitarnej 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Patriotycznej na odcinku od ul.Rafowej do 

ul. Zastawnej.

Zastawna budowa kanalizacji sanitarnej 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawnej na odcinku od projektowanej przepompowni do 

wysokości działki nr 68/4.

Zastawna budowa kanalizacji sanitarnej 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawnej na odcinku od działki nr 66/6.

do posesji nr 47

Murawy budowa kanalizacji sanitarnej 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Murawy na odcinku od ul.Patriotycznej do działki przy ul. 

Zastawnej nr 68/4.

Murawy budowa wodociągu 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Murawy na odcinku od istniejącej końcówki do działki przy ul. 

Zastawnej 21.

Mileszki budowa kanalizacji sanitarnej 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mileszki na odcinku od istniejącego  KOL. VIID do ul.Bratkowej 

w Łodzi o projektowanej długości L= 338,00m wraz z odejściami bocznymi.

Mileszki budowa kanalizacji sanitarnej 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mileszki na odcinku od istniejącego KOL. VIID na płn. – wsch. w 

Łodzi o projektowanej długości L= 127,21m wraz z odejściami bocznymi.

Telefoniczna budowa kanalizacji sanitarnej 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Telefonicznej na odcinku od pętli tramwajowej do rejonu ul. 

Sądeckiej w Łodzi o projektowanej długości L= 571,16m wraz z odejściami bocznymi.
26.02.2018 - 26.04.2019

Aktualnie trwają prace w rejonie pętli (1 wygrodzenie między 

torami), prace na ukończeniu. Na pozostałych odcinkach 

prace zakończone.

Piotrkowska, Moniuszki, 

Sienkiewicza, Tuwima

budowa kanalizacji 

ogólnospławnej

Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej w kwartale ulic: Piotrkowska - 

Moniuszki -Sienkiewicza - Tuwima (II etap - L=218,73m).

Piotrkowska, Moniuszki, 

Sienkiewicza, Tuwima
budowa wodociągu 

Budowa wodociągu w drodze dojazdowej w kwartale ulic: Piotrkowska - Moniuszki -Sienkiewicza - 

Tuwima (etap II    L=298,60mm).

Dawna budowa wodociągu 
Budowa wodociągu w ul.Dawnej od Al..3-go Maja do wysokości posesji 6 (L=95,47m) wraz z 

przebudową wpustu deszczowego.
24.08.2017 - 10.07.2018 Prace zakończono.

Rosseta, Piechala, Poetycka, 

Tomaszowska, Olechowska
-

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rosseta, Piechala, Poetyckiej, Tomaszowskiej, Olechowskiej 

oraz na terenie prywatnych działek (L=2.612m ).

Tomaszowska budowa kanalizacji sanitarnej 
Budowa kanału sanitarnego w ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul.Bławatnej do 

ul. Dąbrowskiego.

Tomaszowska budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kanału sanitarnego w ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul.Bławatnej do ul. Olechowskiej.

Poetycka budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kanału sanitarnego w ul. Poetyckiej na całej długości. Prace zakończone bez odtworzenia nawierzchni.

Piechala budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kanału sanitarnego w ul. Piechala na całej długości. Nie rozpoczęto prac.

Trwają prac w ul .Zastawnej na odcinku od ul.Patriotycznej w 

stronę Ksawerowa (na zachód od ul.Patriotycznej) na 

zwężeniu pasa drogi.                                              Trwają prace 

w ul. Murawy od 23.07.2018 roku.

10.01.2018 - 31.07.2019

Prace na ukończeniu.26.02.2018 - 26.04.2019

29.12.2017 - 30.06.2019
Prace wstrzymano, teren budowy i wykopy punktowe 

zabezpieczono,  bez utrudnień w ruchu. 

05.10.2017 - 31.12.2018

Zamknięcie pasa drogowego od ul.Olechowskiej do 

ul. Dąbrowskiego. Roboty prowadzone są na całym odcinku 

od ul. Olechowskiej w kierunk ul. Dąbrowskiego. Planowane 

zakończenie tego etapu do końca sierpnia.
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Rosseta budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kanału sanitarnego w ul. Rosseta na całej długości. Prace zakończono bez odtworzenia nawierzchni.

Olechowska budowa kanalizacji sanitarnej 
Budowa kanału sanitarnego w ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej do rejonu rzeki 

Olechówki.

 Wygrodzony wykop punktowy w skrzyżowaniu ulic: 

Tomaszowska/Olechowska. Planowane zlikwidowanie 

wykopu do połowy sierpnia 2018 roku.

Olechowska/Perkalowa budowa kanalizacji sanitarnej 
Budowa kanału sanitarnego w ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej na zachód, do 

rejonu ul. Perkalowej.
Planowane prace w ul. Olechowskiej od połowy września

- budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kanału sanitarnego na terenie prywatnych działek nr 8/14 oraz 117/4. Nie rozpoczęto prac.

Olechowska/Perkalowa budowa wodociągu 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Olechowskiej/Perkalowej w Łodzi (na terenie prywatnej działki 

nr 8/11 obręb G-19) na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu w ul.Olechowskiej na 

wysokości posesji nr 2 do wysokości podłączenia działki nr 8/9 (obręb G-19), leżącej przy ul. 

Perkalowej 16 o długości L= 274,48 m, DN=150 mm. 

Prace zakończono.

Jesiotrowa budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiotrowej od ul.Wyścigowej do posesji nr 39 (L=406,32m).

Jesiotrowa budowa wodociągu 
Budowa wodociagu w ul. Jesiotrowej (od istniejącej końcówki na wysokości posesji nr 29a do 

posesji nr 39) L=141,4m.

Prace zakończono.22.08.2017 - 14.06.2018

05.10.2017 - 31.12.2018
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Rąbieńska budowa kanalizacji sanitarnej Ul. Rąbieńska na całej długości.

wprowadzono tymczasową organizacje ruchu, trwaja prace 

przy ul. Szczecińskiej, ruch wahadłowy oraz wprowadzono 

punktowe zawężenie przy studni S13 na wysokości 

skrzyżowania ul. Rąbieńskiej i Obronnej.  

Obronna budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kanału sanitarnego w ul. Obronnej w Łodzi.

Rozpoczęto prace na odcinku od ul. Rąbieńskiej. Brak 

możliwości wjazdu od ul. Rąbieńskiej. Dojazd możliwy od ul. 

Radarowej.

Czwartaków budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kanału sanitarnego w ul. Czwartaków w Łodzi.

Rozpoczęto prace - utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym 

tj. brak możliwości przejazdu ulicą w miejscu prowadzenia 

robót od godziny 7.00 do 17.00

Grenadierów budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kanału sanitarnego w ul. Grenadierów w Łodzi. Nie rozpoczęto prac.

Matowa przebudowa wodociągu 
Budowa wraz z przebudową wodociagu w ul. Matowej na odcinku od ul.Przewodniej do 

ul. Demokratycznej oraz w ul. Finansowej oraz przebudowa przyłączy. 
01.02.2018 - 30.11.2018

prace przy wodociągu zakończone, pozostało odtworzenie 

nawierzchni, aktualnie bez utrudnień w ruchu

Traugutta przebudowa wodpciągu
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w projektowanej drodze łączącej 

ul. Traugutta z ul. Tuwima na odcinku od ul. Traugutta do posesji 21/23 w Łodzi  L=62m
27.02.2018 - 31.01.2019

rozpoczęto prace przy przebudowie wodociągu na 

zamkniętym odcinku i na organizacji wykonawcy robót 

drogowych. Prace prowadzone w koordynacji z wykonawcą 

robót drogowych.

Nawrot przebudowa wodociągu
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Nawrot na odcinku od ul. Kilińskiego 

do ul. Sienkiewicza w Łodzi  L=367m
11.05.2018 - 21.12.2018

od 02.08.18r. prac przy przebudowie wodociągu na 

zamkniętym odcinku na organizacji wprowadzonej przez 

wykonawcę robót drogowych. Prace prowadzone w 

koordynacji z wykonawcą robót drogowych.

Iglasta budowa kanalizacji Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej od ul. Pomorskiej do posesji 62 (L=760,10m). 14.02.2018 - 31.01.2019 od 03.08.2018r. wstępne prace przygotowawcze

LEGENDA

– planowane rozpoczęcie zadnani inwestycyjnego w obrębie prowadzonej inwestycji

– prace wstrzymane

– prace zakończone

ZMIANA – na czerwono naniesione zmiany w stosunku do poprzedniego tygodnia

* – raport o robotach na podstawie wizyt na budowie oraz informacji od wykonawców

16.10.2017 - 31.01.2019
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