
Lp. Numer zadania Nazwa zadania Aktualny stan

Wydatkowane środki finansowe do dnia 29.01.2019r. 

*(koszty obejmują całość procesu inwestycyjnego tj. koncepcję, PFU, 

projekt, roboty budowlane, umowy przyłączeniowe, promocję i reklamę i 

in. w zależności od zadania)

1 ZDMK/T1.1/17
Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet 

obywatelski ogólnomiejski - edycja III

W 2018r. Opracowano koncepcję i PFU oraz został ogłoszony przetarg 

na opracowanie dokumentacji projektowej - nie rozstrzygnięty ze 

względu na zbyt wysoką zaoferowaną kwotę; 

Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpi w I kwartale 2019r.

46 740,00 

2 ZDMK/T1.2/17
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet 

obywatelski ogólnomiejski - edycja III

Opracowano PFU. Ze względu na brak ofert na realizację inwestycji, 

zadania nie można było zrealizować w 2018r. 

W związku z powyższym przetarg zostanie ponownie ogłoszony w I 

kwartale 2019r.

2 000,00 

3 ZDMK/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)

Opracowano koncepcję i PFU. 

Zadanie etap A - realizacja 

- od skrzyżowania ul. Kamieńskiego z ul. Puszkarską do skrzyżowania 

ul. Wielickiej z ul. Wolską.

Dokumentacja I B 

- ul.Kamieńskiego 

Trwa uzyskiwanie decyzji ZRID oraz zgłoszenia robót.

Dokumentacja IIB (Kładka z Kamieńskiego)

Trwa uzyskiwanie PNB.

757 940,41 

4 ZDMK/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)
Zadanie zrealizowane

4 235 433,92 

5 ZDMK/T1.92/17
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta 

Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)
Zadanie zrealizowane

5 759 472,96 

6 ZDMK/T1.93/17
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: 

Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)
Zadanie w trakcie realizacji 5 314 184,53 

7 ZDMK/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)

Opracowano koncepcję i PFU. 

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót 

budowlanych zostanie ogłoszony w I kwartale 2019r.

112 299,00 

8 ZDMK/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)

Opracowano koncepcję i PFU. W chwili obecnej trwa proces 

projektowy. W grudniu 2018r. Złożony został wniosek na uzyskanie 

zgłoszenia zamaiaru wykonania robót budowlanych i PNB.

147 790,00 

9 ZDMK/T1.99/17
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od 

ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)

Opracowano koncepcję i PFU. W chwili obecnej trwa proces 

projektowy.
100 860,00 

10 ZDMK/T1.145/16
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. 

Widłakowa – ul. Tyniecka

Opracowano koncepcję i PFU. W chwili obecnej trwa proces 

projektowy.
36 900,00 

11 ZDMK/T1.205/17
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od 

Żelaznej do Opolskiej (ZIT)

Opracowano koncepcję i PFU. 

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót 

budowlanych zostanie ogłoszony w I kwartale 2019r.

134 070,00 

12 ZDMK/T1.230/18
Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa - 

budżet obywatelski ogólnomiejski edycja IV

Opracowano PFU. 

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót 

budowlanych zostanie ogłoszony w I kwartale 2019r.

8 610,00 

13 ZDMK/T1.232/18
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem 

mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)
W chwili obecnej trwa opracowywanie koncepcji. 0,00 

14 ZDMK/T1.239/18

Rozbudowa tras pieszo - rowerowych i tras turystycznych wraz z 

wykonaniem oznakowania turystyczno - informacyjnego na 

obszarze Przylasku Rusieckiego

Opracowano Koncepcję, PFU i rejestr działek. Aby zrealizować 

inwestycję WS winien wykonać wykupy działek.
130 522,00 

15 ZDMK/T1.244/19
Łączymy Parki Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja 

V Przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale 2019r.
0,00 

16
ZDMK/DIW/T-III-16/19

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego 

pasa drogowego ul. Rozrywka Przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale 2019r.
-

17
ZDMK/DIR/T-IV-5/19

Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów budżet 

obywatelski dzielnic - edycja V Trwa zmiana realizatora zadania z ZDMK na ZTP.
-

18 ZDMK/T1.255/1
Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej 

"Podgórze Duchackie"
W chwili obecnej w trakcie opracowania koncepcja. 0,00 

16 786 822,82 Razem:


