
 

STAN REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

(stan na 26.09.2017 r.) 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji 

Planowany 

termin 

wykonania 

1 

Przebudowa drogi   

w miejscowości Grąbnica  

na dz. nr 549 obr.  

Ustronie Morskie 

w trakcie realizacji  31.10.2017 r. 

2 

Realizacja programu 

azbestowego dla Gminy 

Ustronie Morskie 

w trakcie realizacji 30.11.2017 r. 

3 

Budowa miejsc postojowych 

oraz alejek przy cmentarzu           

w Rusowie 

uaktualnienie dokumentacji 15.12.2017 r. 

4 

cz.1 

Budowa miejsc postojowych za 

budynkiem urzędu gminy w 

Ustroniu Morskim od strony 

północnej. 

cz.2 

Budowa miejsc postojowych 

wzdłuż ulicy Jantarowej          

w Ustroniu Morskim. 

zrealizowano  

5 
Budowa ul. Okrzei w Ustroniu 

Morskim – etap II 
zrealizowano  

6 

Bieżące utrzymanie dróg 

gminnych na terenie Gminy 

Ustronie Morskie 

w trakcie realizacji  31.12.2017 r. 

7 

Termomodernizacja budynku 

przedszkola gminnego                     

w 

Ustroniu Morskim 

opracowanie dokumentacji 

projektowej 
zrealizowano 

8 

Wykorzystanie potencjału 

poprzez opracowanie 

lokalnego programu 

rewitalizacji Gminy Ustronie 

Morskie do roku 2023 

w trakcie realizacji 31.10.2017 r. 

9 

Budowa ulicy Liliowej, ul. 

Kwiatowej oraz ul. 

Wczasowej w Sianożętach – 

(etap I - ul. Kwiatowa do 

skrzyżowania z ul. Liliową) 

w trakcie realizacji  15.12.2017 r. 

10 

Budowa chodnika wzdłuż 

ulicy Topolowej w Ustroniu 

Morskim. 

w trakcie realizacji 15.12.2017 r. 

11 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn. 

Budowa ul. Akacjowej              

w Sianożętach 

zrealizowano  

 

 

12 

Przebudowa schodów przed 

budynkiem Urzędu Gminy. 

Przebudowa schodów przed 

budynkiem Ośrodka Zdrowia 

w Ustroniu Morskim. 

 

 

zrealizowano 

 

 



 

13 

Budowa odcinka drogi – ulicy 

Górnej (dz. nr 189 obr. 

Ustronie Morskie) – 

opracowanie dok. projektowej 

 

w trakcie realizacji 

 

31.10.2017 r. 

 

 

14 

Modernizacja nawierzchni i 

budowa miejsc postojowych 

droga wewnętrzna  

przy ul. Osiedlowej w Ustroniu 

Morskim 

 

 

w trakcie realizacji 

 

 

31.10.2017 r. 

15 Przebudowa ul. Bogusława XIV 

w Ustroniu Morskim – (I etap – 

od ul. Wojska Polskiego do ul. 

Górnej) 

 

w trakcie realizacji 

 

15.12.2017 r. 

 

16 

Wykonanie odwodnienia na 

ul. Słonecznej na działce nr 

433/15 – opracowanie 

dokumentacji projektowej 

 

w trakcie realizacji 

 

30.09.2017 r. 

 

 

 

17 

Modernizacja pomieszczeń w 

świetlicy wiejskiej w Gwiździe – 

opracowanie dokumentacji 

projektowej, 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej remont i 

modernizacja  

świetlicy wiejskiej MELMAK w 

Rusowie. 

 

 

 

 

w trakcie realizacji 

 

 

 

 

31.10.2017 r. 

 

Opracował: Referat IK 


