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Rzeszów, dnia 29.03.2013 rok

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
Pan Marek Ustrobiński
Remonty cząstkowe wykonywane przez firmę MOLTER w dniu 29.03.2013 roku

Firma MOLTER pełni dyżur w ramach umowy na bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta Rzeszowa

Remonty cząstkowe wykonane przez firmę MOLTER w dniu 28.03.2013 roku

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Traugutta
Kurpiowska
Przemysłowa
Lewakowskiego
Solarza
Hoffmanowa
Borelowskiego
Żwirki i Wigury
Zawiszy
Podgórska
Świętokrzyska

Roboty inwestycyjne wykonywane przez dział IR

Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego oraz zapewnienie stateczności skarp nasypu drogowego na
odcinkach : od km 470+353,44 (przyczółek B obiektu W-13 ) do km 470+711,96 (przyczółek A obiektu W
14) oraz od km 470+807,37 ( przyczółek D obiektu W 14 ) do km 470+907 (przepust żelbetowy 300*300)
trasy zasadniczej, dokończenie budowy fragmentu trasy głównej drogi krajowej w ramach zadania
inwestycyjnego pn: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą
ekspresową S-19 i autostradą A-4
Budowa ul. Lubelskiej – MOTA-ENGIL EUROPE S.A – termin zakończenia umowy 30.11.2013r.
Rozbudowa ulicy Witolda – termin wykonania umowy - 31.10.2014r – MPDiM
Rozbudowa ulicy Strażackiej w Rzeszowie – termin wykonania umowy 28.11.2014 r – EUROVIA
Rozbudowa ulicy Zelwerowicza w Rzeszowie – termin wykonania umowy 29.11.2013 r – MPDiM
Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie – termin wykonania umowy 28.06.2013 r. –
STRABAG
Przebudowa ulicy Robotniczej etap II – termin wykonania umowy 30.09.2013r. – MATBUD Boguchwała
Rozbudowa ulicy Budziwojskiej (budowa chodnika) – termin wykonania umowy 28.03.2014 - MPDiM Sp. z
o.o.
Budowa ulicy Borowej wraz z infrastruktura etap III, IV – termin wykonania umowy 30 czerwiec 2014 –
MPDiM Sp. z o.o.
Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową
mostu na rzece Wisłok. – termin wykonania umowy 30.11.2013 - SKANSKA

Roboty wykonywane przez dział TE

Firma REMONTPIEC pełni dyżur w ramach umowy na bieżącą konserwację chodników na terenie miasta
Rzeszowa
Firma ENES-BRUK pełni dyżur w ramach umowy na bieżącą konserwację nawierzchni tłuczniowych na
terenie miasta Rzeszowa
Konsorcjum Firm MPGK-a, MPDiM pełnią dyżur w ramach zimowego utrzymania ulic, chodników oraz
parkingów będących w zarządzie MZD w Rzeszowie

