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1 Bałtycka/Obornicka - skwer - chodniki wraz z dojściami 65

2 Berenta - od Kasprowicza do pl. Daniłowskiego - strona lewa 250

3 Bałtycka dojście do przystanku "T" nr 23010 275

4
*Bora Komorowskiego schody i zejście pieszo rowerowe przy nowym 

łączniku z ul. Sobieskiego
354

5 *Bora Komorowskiego - wiadukt 301

6 Bora Komorowskiego od wiaduktu do ul. Kopańskiego - prawa strona 1530

7 Boya Żeleńskiego - od Kromera do Długosza - strona lewa 787

8 Boya Żeleńskiego - tunel w nasypie kolejowym 87

9
Boya Żeleńskiego od Kasprowicza do tunelu w nasypie kolejowym - strona 

prawa i lewa
3583

10
Brucknera od Kwidzyńskiej do końca zieleńca w tronę mostów Jagiellońskich 

strona lewa
153

11 Chałupnicza (od Vasco da Gamy do torów kolejowych - prawa strona) 423

12
Chałupnicza (od Vasco da Gamy do Swojczyckiej - lewa strona na odcinkach 

nie przylegający bezpośrednio do posesji)
1185

13
Czajkowskiego od Kromera do Długosza -  lewa strona wraz ze ścieżką 

rowerową
452

14 Gorlicka na wysokości nr 10 63

15
Grudziądzka od nr 100 - 102 do Krzywoustego na długości zieleńców - prawa 

i lewa strona
553

16 Grudziądzka przy nr 55-89 + dojścia do budynków 1441

17
Kamieńskiego od Żmigrodzkiej do Kościoła (za wyjątkiem terenów przy 

posesjach)- prawa strona
5420

18 Kasprowicza - od Przybyszewskiego do Berenta - strona lewa 220

19
Kasprowicza od Żmigrodzkiej do pl. Piłsudskiego prawa strona (bez odcinków 

przylegających bezpośrednio do posesji i przy terenach MPWiK)
2557

20 Kiełczowska od ciągu pieszo rowerowego do nr 15 strona prawa 186

21 Kiełczowska od nr 15 na długości Komisariatu Policji do Mulickiej strona prawa 157

22 Koszarowa od Sportowej do końca nieruchomości Koszarowa 5 -lewa strona 694

23 Kowalska od Olsztyńskiej do nr 72 - strona lewa 1188

24 Kowalska przy Koronie - schody przy wiadukcie drogowym 55

25 Kowalska przy Koronie - wiadukt 584

26 Kraszewskiego od Zegadłowicza do Trzebnickiej przy zieleńcu 774

27
Kromera od Mostów Warszawskich do ul. Miechowity + wysepki i przejścia 

dla pieszych - strona lewa
1972

28
Kromera od Mostów Warszawskich do ul. Toruńskiej + wysepki i przejścia dla 

pieszych - strona prawa
1008

29

*Krzywoustego "Rynek Psiego Pola" - całość: plac + jezdnia przy 

budynkach od nr 293 do 305 z "tyłu" placu + plac między dwiema 

jezdniami ul. Gorlickiej przy nr Krzywoustego 307 -309

1949

30
Lipska od Osobowickiej do Witkowskiej - lewa strona wraz z wlotem do 

Witkowskiej i dojściem do przystanku za Witkowską 
1288

31 Mydlana od Swojczyckiej do przejazdu kolejowego - strona prawa - chodnik 858

32
Nowogorlicka/Kiełczowska przy Rondzie Lotników Polskich - dojście do 

parkingu
100

33 Obornicka od Bałtyckiej do Broniewskiego - prawa i lewa strona 1344
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34

Osobowicka - chodnik pod Mostem Milenijnym prawa i lewa strona wraz z 

przejściem dla pieszych - od górnych schodów do przejścia dla pieszych oraz 

od przejścia dla pieszych do zjazdu z Mostu Milenijnego 

1179

35
Osobowicka od Łużyckiej do Cmentarza - prawa strona (+ przejścia dla 

pieszych - 2 szt.)
184

36 Osobowicka od Łużyckiej do nr 45- lewa strona 543

37
Osobowicka prawa strona od przystanku przy Lipskiej do bramy wjazdowej na 

wysokości nr 155 
346

38

Osobowicka/Bałtycka od przejścia dla pieszych przy schodach w kierunku ul. 

Lutyckiej do przejścia dla pieszych przy ul. Bałtyckiej (wraz ze schodami i 

pochylnią)

415

39 Polo Marca od Kolumba do Magellana prawa strona 1818

40 *Reymonta - most Osobowicki 1558

41 Słonimskiego od nr 10a do końca ronda - strona prawa 189

42 Słonimskiego od Zakładowej do nr 1 + 2 wysepki przy rondzie - strona prawa 507

43
*Jana III Sobieskiego kładka: kładka oraz schody i pochylnie (obie 

strony)
1258

44
Sołtysowicka lewa strona od Czajkowskiego do nr 2 oraz chodnik w zieleńcu 

do jezdni równoległej
340

45 Trzebnicka - most Trzebnicki 1072

46 Trzebnicka od Wybrzeża Korzeniowskiego do nr 86 - strona prawa 275

47 Vasco da Gamy (od Magellana do Chałupniczej - lewa strona) 650

48 Vasco da Gamy (od Magellana do Vespucciego - prawa strona) 265

49 Vasco da Gamy (od Vespucciego do Chałupniczej - prawa strona) 256

50 Zakładowa - od Trzebnickiej do Słonimskiego - strona prawa i lewa 1166

51 Żmigrodzka - od mostu do nr 11 - strona prawa 871

52
Żmigrodzka - od mostu Trzebnickiego do Broniewskiego - strona lewa 

(+przejścia dla pieszych - 12 szt. od mostu Trzebnickiego do ul. Paprotnej)
2468

53 Żmigrodzka od Kasprowicza do Wrozametu - prawa strona 1067

54 Żmigrodzka od nr 15 do Kasprowicza 200

48483R a z e m
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