
Remonty i inwestycje wg stanu na sierpień 2018

Pawłowice

1. Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza – złożono wniosek do pozwolenia
na budowę.  

2. Budowa  ul.  3  Maja  w  Pawłowicach –  FHU  DIEGO  s.c.  Wisła  Mała.  Wykonanie
październik 2018 r.

3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach – etap III
od  ul.  Górniczej  do  ul.  Kruczej   –  PHU  WEKER  02  Jastrzębie-Zdrój.  Wykonanie
na początku września 2018 r. Zaawansowanie robót 65%. 

4. Remont  nawierzchni  ul.  Wodzisławskiej  w  Pawłowicach  (od  ul.  Poprzecznej
wraz z rondem) – zadanie prowadzi powiat. 

5. Przebudowa ul. Zapłocie  –  przygotowywany przetarg na dokumentacje projektową
ZRID

6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Wodzisławskiej w
Pawłowicach na odcinku od ul.  Górniczej  do obwodnicy z zabezpieczeniem drogi  na
szkody  górnicze  –  ZRID  przetarg  rozstrzygany  przez  PZD  w  Pszczynie;  Termin
zakończenia: 2019-09-30

7. Budowa chodnika wzdłuż ul. Zjednoczenia na odcinku od ronda (skrzyżowania z DW
938 do obwodnicy Pawłowic) - przygotowywana jest  obecnie procedura przetargowa
na roboty drogowe przez PZD Pszczyna.

8. Remont mostu nad Pawłówką na ul  . Wyzwolenia w ramach naprawy szkód górniczych
(III-IV kwartał 2018).

9. Budowa ekranów wzdłuż DK 81 (2018-2019).

10. Remonty  nawierzchni  dróg  poprzez  wyrównanie  nawierzchni  frezem asfaltowym
i powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową  na ul. Lebiodowiec, boczna ul. Nowa 

11. Zamontowanie przy ul. Polnej w Pawłowicach urządzenia do pomiaru rzeczywistej
prędkości kierowców,

12. Remont  odwodnienia  dróg:  ul.  Szybowa,  ul  Klonowa,  ul.  Zjednoczenia  –  park  
(w trakcie przetarg na wybór wykonawcy).

13. Naprawa  przez KWK Pniówek  odcinków dróg  w ramach naprawy szkód górniczych
ul. Lebiodowiec, łącznik pomiędzy ul Zapłocie a Wyzwolenia,

14. Zakup 34 ławek i 32 koszy do parku oraz remont mostków przez GZK

15. Budowa  oświetlenia  przy  ul.  Zjednoczenia  –  48  opraw  (II  etap  od  wiaduktu
 do ronda.

16. Modernizacja sieci nN przez Tauron przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach.

17. Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy ul. Spacerowej,

18. Przygotowanie dokumentacji na modernizację i przebudowę oświetlenia drogowego
na terenie gminy Pawłowice, w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej
oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice”.

19. Przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii na potrzeby gminy


