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Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej ws. stanu realizacji zadań 

 

 
W związku z wpłynięciem wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie stanu realizacji zadań 

przedstawiam poniżej tabelę zawierającą wnioskowane dane. 

 

Numer zadania Nazwa zadania stan realizacji 

 

 

ZIKiT/T1.1/17 

 

Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, 

V i VII do Ojcowa budżet obywatelski 

ogólnomiejski - edycja III 

 

 

ogłoszono I przetarg - brak ofert; 

ogłoszenie II przetargu - 21 tydzień 2018 r. 

 

 

ZIKiT/T1.2/17 

 

Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż  

al. Solidarności budżet obywatelski 

ogólnomiejski - edycja III 

 

 

ogłoszono I przetarg - brak ofert; 

ogłoszenie II przetargu - 20 tydzień 2018 r. 

 

ZIKiT/T1.7/18 

 

Przygotowanie budowy ścieżki 

rekreacyjnej pieszo - rowerowej "Podgórze 

Duchackie" 

 

 

zadanie jest na etapie pozyskiwania 

warunków 

 

 

 

ZIKiT/T1.90/16 

 

Budowa ścieżki rowerowej od kładki  

na Wiśle łączącej Kazimierz  

z Ludwinowem wzdłuż ul. M. 

Konopnickiej do Ronda Matecznego, 

następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz 

z kładką na ul. Kamieńskiego)  

w Krakowie (ZIT) 

 

 

 

przewidywany termin wejścia na I odcinek 

budowy: lipiec 2018 

 

 

 

ZIKiT/T1.92/14 

 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż  

ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki 

rowerowej od ul. Obrońców Krzyża  

do ul. Bulwarowej wzdłuż  

ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) 

 

aktualnie trwają prace na odcinku  

od Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu do 

Selgrosa/Ciepłownicza –oraz na odcinku 

od ul. Koszykarskiej do ul. Stoczniowców; 

termin zakończenia robót planowany jest 

na dzień 28.06.2018 r.  



 

 

ZIKiT/T1.92/17 

 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. 

Powstańców wzdłuż ulic Piasta 

Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej 

w Krakowie (ZIT) 

 

 

 

opracowano dokumentację projektową 

 

 

ZIKiT/T1.93/17 

 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. 

Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii 

Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic 

Miasta Krakowa (ZIT) 

 

 

przewidywany termin uzgodnienia 

projektu przez Wykonawcę do końca  

maja br. 

 

 

 

 

ZIKiT/T1.96/15 

 

Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach:  

od Klasztoru Sióstr Norbertanek  

do istniejącego odcinka ścieżki przy 

Moście Zwierzynieckim, od ul. 

Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. 

Mirowskiej do granicy miasta Krakowa 

(ZIT) 

 

 

 

 

ogłoszono I przetarg - brak ofert; 

planowane ponowne ogłoszenie przetargu 

 

 

 

ZIKiT/T1.97/16 

 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. 

Powstańców wzdłuż ulic Strzelców  

i Lublańskiej do estakady wraz  

z dostosowaniem tunelu łączącego ulice 

Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego  

w Krakowie (ZIT) 

 

 

 

w przygotowaniu projekt wykonawczy; 

termin przedłożenia dokumentacji  

4 miesiące od podpisania umowy; umowa 

podpisana 15.01.2018r. 

 

 

ZIKiT/T1.99/17 

 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic 

Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha  

do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) 

 

 

projekt w trakcie uzgodnień; aktualnie brak 

opinii Audytu Rowerowego 

 

 

ZIKiT/T 1.100/17 

 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż  

ul. Orzechowej, przez Las Borkowski  

do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. 

Nowej Bartla w Krakowie 

 

 

 

zadanie wycofane z budżetu miasta 

Krakowa 

 

 

ZIKiT/T 1.145/16 

 

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż 

Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. 

Tyniecka 

 

 

ogłoszono I przetarg - brak ofert; 

ogłoszenie II przetargu - 21 tydzień 2018 r. 

 

 

ZIKiT/T 1.205/17 

 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei  

29 Listopada na odcinku od Żelaznej  

do Opolskiej (ZIT) 

 

 

przygotowanie wniosku o przetarg  

w formule „Projektuj i Buduj” 

 

 

ZIKiT/T 1.232/18 

 

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów 

Wisły wraz z obiektem mostowym nad 

rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT) 

 

7.05.2018r. złożono wniosek o przetarg; 

przewidywany termin zamieszczenia  

oferty na stronie internetowej ZIKiT:  

21 tydzień 2018 r. 

 



 

 

 

 

 

ZIKiT/DIR/T-VIII- 

1/18 

 

 

 

 

 

Stacje samodzielnej naprawy roweru 

(budżet obywatelski dzielnic - edycja IV) 

 

W marcu 2018 roku przeprowadzono 

konsultacje społeczne mające na celu 

ustalenie lokalizacji stacji. Konsultacje 

polegały na uruchomieniu strony 

internetowej http://mobilnykrakow.pl/ 

stacje-naprawcze/) za pośrednictwem, 

której mieszkańcy w terminie do 11 marca 

mogli zgłaszać propozycję lokalizacji. 

Aktualnie ZIKiT analizuje zgłoszone 

propozycję pod względem możliwości 

ustawienia stacji (struktura własności 

gruntu, odpowiednia ilość miejsca). 

 

 

 

 

 

 

ZIKiT/D 

IW/TIX-15/06 

 

 

 

 

Budowa ciągu pieszo - rowerowego 

łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj 

 

opracowane zostały wstępne rozwiązania 

projektowe, tj. koncepcja. W związku  

z uwarunkowaniami terenowymi (w celu 

realizacji inwestycji  konieczne jest 

wejście w tereny działek prywatnych,  

a tylko dla części działek są zgody  

na wejście w teren jako zgody warunkowe 

i dla jednej z działek nie ma zgody  

na wejście w teren) i zapisami MPZP 

dotyczącymi utrzymania wskaźnika 

powierzchni biologicznie czynnej w chwili 

obecnej nie ma możliwości realizacji 

przedmiotowej inwestycji.   

 

 

 

 

Z up. DYREKTORA ZIKiT 

      Michał Gołębiowski 

 Kierownik 

Działu Organizacji i Nadzoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1 x Adresat  

1 x aa NO 

 

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany 

w prawym górnym rogu pierwszej strony 

http://mobilnykrakow.pl/



