
 

STAN REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

(stan na 06.09.2018 r.) 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji 

Planowany 

termin 

wykonania 

1 

Przebudowa ul. Rolnej bocznej 

dojście do morza w Ustroniu 

Morskim na dz. nr 23/12 – 

opracowanie dokumentacji 

projektowej 

w trakcie realizacji 01.10.2018 r. 

2 

Remont dróg w miejscowości 

Wieniotowo - opracowanie 

dokumentacji projektowej 

w trakcie realizacji 17.09.2018 r. 

3 

Remont drogi w miejscowości 

Kukinia - opracowanie 

dokumentacji projektowej 

w trakcie realizacji 17.09.2018 r. 

4 
Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu 

Morskim 
w trakcie realizacji 30.09.2018 r. 

5 
Przebudowa ul. Krótkiej                   

w Ustroniu Morskim 
w trakcie realizacji 31.10.2018 r. 

6 

Przebudowa drogi ul. Górnej  

w Ustroniu Morskim – 

szereg nr 10 

w trakcie przygotowywania 

procedury przetargowej 
30.11.2018 r. 

7 
Zakup dużego wozu 

strażackiego dla OSP. 

w trakcie postępowania 

przetargowego 
30.11.2018 r. 

8 

Budowa zatok parkingowych 

i wjazdów na posesje przy ul. 

Topolowej w Ustroniu Morskim 

- II etap 

w trakcie realizacji 30.11.2018 r. 

9 
Przebudowa świetlicy wiejskiej 

w Gwiździe 

 

przygotowanie do ogłoszenia 

przetargu  

09.2018 

 

10 
Budowa parkingu przy Ośrodku 

Zdrowia w Ustroniu Morskim 
zadanie w trakcie realizacji 30.11.2018 r. 

11 

Przebudowa drogi w 

miejscowości Gwizd na dz. nr 

558, 560/2, 139/5 obręb 

Gwizd 

w trakcie realizacji 31.12.2018 r. 

12 

Przebudowa ul. Turystycznej  

w Ustroniu Morskim – 

dokumentacja projektowa 

w trakcie realizacji 15.09.2018 r. 

13 

Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych 

na terenie Gminy Ustronie 

Morskie 

w trakcie przygotowywania 

procedury przetargowej 
31.10.2018 r. 

14 

 

Budowa placów zabaw -              

w miejscowości Sianożęty oraz 

w Ustroniu Morskim przy ul. 

Górnej. 

 

 

w trakcie przygotowywania 

procedury przetargowej 
31.12.2018 r. 



15 

Budowa drogi pomiędzy ul. 

Polną, a ul. Leśną w Ustroniu 

Morskim – dokumentacja 

projektowa 

w trakcie realizacji 30.10.2018 r. 

16 

Przebudowa ul. Górnej oraz 

Targowej w Ustroniu Morskim 

– dokumentacja projektowa 

zrealizowano  

17 

Budowa żłobka w Ustroniu 

Morskim – dokumentacja 

projektowa 

w trakcie realizacji - 

pozwolenie na budowę 
 

18 

Przebudowa dróg w Kukince – 

opracowanie dokumentacji 

projektowej 

w trakcie realizacji  31.10.2018 r. 

 

19 

Przebudowa ul. Bogusława XIV 

w Ustroniu Morskim (pomiędzy 

ul. Wojska Polskiego, a ul. 

Bolesława Chrobrego) 

w trakcie przygotowywania 

zapytania ofertowego 
09-10.2018 r. 

20 

Budowa zatok parkingowych 

i wjazdów na posesje przy ul. 

Topolowej w Ustroniu Morskim 

- II etap 

w trakcie realizacji 30.11.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Referat IK 


