
Lp. Numer zadania Nazwa zadania Aktualny stan

Wydatkowane 

środki finansowe 

w roku 2019        

(w zł)

1 ZDMK/T1.1/17

Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do 

Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - 

edycja III

20.02.2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w formule "zaprojektuj i zbuduj". Otwarcie ofert nastąpiło 

11.03.2019 r. Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie. ZDMK złożył w dniu 18.04.2019 r. w 

UMK stosowne wnioski celem przesunięcia brakujących środków finansowych z innych zadań. W dniu 14.05.2019 r. 

rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony.

W dniu 21.05.2019 r. podpisana została Umowa nr 488/ZDMK/2019  na realizację zadania w trybie zaprojektuj i zbuduj. 

Termin wykonania: 30.10.2019 r.

0,00

2 ZDMK/T1.2/17

Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. 

Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - 

edycja III

25.02.2019 r. ogłoszony został przetarg, otwarcie ofert nastąpiło 12.03.2019r. W związku ze zgłoszeniem jednej oferty, 

która znacząco przewyższała kwotę jaką przeznaczono w BMK dla zadania przetarg został unieważniony. Przetarg został 

ogłoszony ponownie dnia 27.03.2019 r., otwarcie ofert nastąpiło dnia 24.04.2019r.  (ze względu na złożone pytania 

otwarcie ofert przeniesiono z 15.04.2019 r.). Wpłynęły 3 oferty - wszystkie przewyższają zabezpieczone środki finansowe - 

najniższa jest na kwotę 925 000 zł. W dniu 21.05.2019 r. przetarg został unieważniony. W związku z powyższym zadanie nie 

jest możliwe do realizacji w 2019 r. - zostanie ponownie zawnioskowane do BMK na 2020 r. wraz ze zmianą finansowania.

0,00

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)

Trwa etap projektowy i realizacja robót budowlanych. Zadanie realizowane w systemi P+B, umowa nr 1517/ZIKIT/2017 z 

dnia 27.11.2017 obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.
1 382 436,08

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 0,00

5 ZDMK/T1.92/17

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców 

wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, 

Wiślickiej w Krakowie (ZIT)

Zadanie zrealizowane 8 275,94

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 robót budowlanych. Zadanie realizowane w systemi P+B, umowa nr 51/ZIKiT/2018 z dnia 

16.01.2018r. obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.
3 035 376,56

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)

Środki dla zadania zostały zwiększone, trwa procedowanie podpisania umowy. 0,00



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)

W chwili obecnej trwa proces projektowy. Zadanie realizowane w systemi P+B, umowa nr 53/ZIKIT/2018 z dnia 15.01.2018 

obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.
0,00

9 ZDMK/T1.99/17

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic 

Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. 

Trockiego w Krakowie (ZIT)

Zakończono etap projektowy w ramach umowy nr 52/ZIKIT/2018 z dnia 15.01.2018. 0,00

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

odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka

Zadanie realizowane w systemi P+B, umowa nr 824/ZIKiT/2018 z dnia 26.07.2018 r. obejmuje swoim zakresem 

opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. W chwili obecnej trwa oczekiwanie na wydanie 

decyzji o PNB.

1575,00 (wycinka 

zieleni)

11 ZDMK/T1.205/17

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 

Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej 

(ZIT)

Środki dla zadania zostały zwiększone, trwa procedowanie podpisania umowy. 0,00

12 ZDMK/T1.230/18

Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII 

do Ojcowa - budżet obywatelski ogólnomiejski 

edycja IV

W dniu 24.04.2019 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony. W dniu 09.05.2019 r. podpisano umowę nr 

440/ZDMK/2019 z wykonawcą. Planowany termin opracowania projektu - 20.08.2019 r., realizacji na podstawie projektu - 

30.10.2019 r."

0,00

13 ZDMK/T1.232/18

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły 

wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w 

Krakowie (ZIT)

Opracowano koncepcję i PFU. Trwa kompletowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji 

projektowej.
110 000,00

14 ZDMK/T1.239/18

Rozbudowa tras pieszo - rowerowych i tras 

turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania 

turystyczno - informacyjnego na obszarze 

Przylasku Rusieckiego

Część inwestycji ma przebiegać po działkach będących własnością osób fizycznych co skutkuje brakiem możliwości 

uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością a tym samym dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w wyznaczonym terminie. 

Powyższe okoliczności powodują zgodnie z §37 ust.4 Regulaminu konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wszczęcie przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WM procedury wykreślenia projektu z listy projektów wybranych do dofinansowania. Wobec 

powyższego tj. braku dofinansowania jak również braku prawa do terenu zadanie „Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych   

i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informatycznych na obszarze Przylasku Rusieckiego” nie 

będzie realizowane.

0,00

15

ZDMK/DIW/T-III-16/19

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta 

do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka

Została podpisana umowa 432/ZDMK/2019 z dnia 06-05-2019 roku na realizację zadania w zakresie opracowania 

koncepcji, projektu budowlano i  wykonawczego wraz  z oświetleniem  i uzyskaniem decyzji formalno – prawnych  tj. 

decyzji WZ/ULICP i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę z podziałem na dwa etapy . 

I etap obejmuje – opracowanie wariantowej koncepcji wielobranżowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji WZ/ULICP w 

terminie  do 06-12-2019 roku.

II etap obejmuje – opracowanie projektu budowlano wykonawczego ,uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę w terminie do 30-listopada 2020 roku Zadanie wprowadzone do WPF na lata 2019 - 2021.

0,00

16 GK/T1.233.18
Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji 

kolejowej Kraków Bonarka

Obecnie trwa uzgadnianie treści porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK S.A. Będzie ono szczegółowo 

określać prawa i obowiązki obu stron umowy przy realizacji kładki pieszo - rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków 

Bonarka. Zgodnie z uchwałą nr V/87/19 RMK z dnia 10 stycznia 2019 r., w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 zostały 

zabepieczone środki finansowe w wysokoścji 1 000 000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania. 
0,00



17 ZIM/T1.107/08
Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - 

Ludwinów".

Etap przygotowania: w toku aktualizacja dokumentacji projektowej oraz wszczęte w Wydziale Archiektury i Urbanistyki 

UMK postępowanie administracyjne znak: AU-01-3.6740.1.1264.2018 w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
0,00

18 ZIM/T1.249/19
Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza 

(koncepcja)

Etap przygotowania: w dniu 04.07.2019r. Została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie koncepcji budowy kładki 

oraz uzyskanie decyzji o ustaleniu lokaizacji inwestycji celu publicznego (ULICP). (Przewidywany termin realizacji 

poszczególnych etapów: etap I - opracowanie koncepcji do 04.01.2020r.; etap II - uzyskanie ostatecznej decyzji  ULICP do 

04.04.2020r.) 0,00

19 ZIM/T1.253/19
Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej 

Dębniki - Zwierzyniec

Etap przygotowania: w dniu 24.07.2019 r. zaostała zawarta umowa z wykonawcą: Dominik Adamczyk D.A. projekt Biuro 

Projektów Dróg, Ulic i Mostów na opracowanie wielowariantowej i wieloranżowej koncepcji budowy kładki pieszo - 

rowerowej Dębniki - Zwierzyniec wraz z niezbędną ifrastrukturą tchniczną, przewidywany terminzakończenia realizacji 

umowy - 29.11.2019r. 0,00

20 ZTP/T1.247/19 Koncepcja i budowa wiat rowerowych

Dla przedmiotowych zadań przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania związanego 

z wyłonieniem wykonawcy koncepcji budowy wiat rowerowych oraz materiałów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia 

budowy wiat. W kwietniu br. wysłano zapytania ofertowe. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na 

przedmiotowy fakt odstąpiono od ponownego ogłoszenia zapytania w takim zakresie i zdecydowano o wyborze lokalizacji 

wiat oraz o ogłoszeniu zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy opracowania koncepcji oraz materiałów do 

zgłoszenia budowy wiat w lipcu br. Dodatkowo 4 czerwca zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Miasta Krakowa 

a Zarządem Transportu Publicznego dotyczące zgody na prowadzenie prac przez ZTPK oraz Wykonawców ZTPK ( w tym 

montażu wiat rowerowych) na terenach zarządzanych przez ZDMK. 
0,00

21 ZTP/T1.248/19 Budowa zadaszonych wiat rowerowych 

Dla przedmiotowych zadań przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania związanego 

z wyłonieniem wykonawcy koncepcji budowy wiat rowerowych oraz materiałów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia 

budowy wiat. W kwietniu br. wysłano zapytania ofertowe. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na 

przedmiotowy fakt odstąpiono od ponownego ogłoszenia zapytania w takim zakresie i zdecydowano o wyborze lokalizacji 

wiat oraz o ogłoszeniu zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy opracowania koncepcji oraz materiałów do 

zgłoszenia budowy wiat w lipcu br. Dodatkowo 4 czerwca zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Miasta Krakowa 

a Zarządem Transportu Publicznego dotyczące zgody na prowadzenie prac przez ZTPK oraz Wykonawców ZTPK ( w tym 

montażu wiat rowerowych) na terenach zarządzanych przez ZDMK. 
0,00

22

ZTP/DIR/T-IV-5/19

Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów 

budżet obywatelski dzielnic - edycja V

Uzgodniono z wnioskodawcą szczegółowe lokalizacje dla wiat rowerowych. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie 

wskazanych nieruchomości oraz gęstą sieć uzbrojenia podziemnego obecnie prowadzona jest analiza możliwości 

posadowienia wiat. Równocześnie pozyskano opinię Wydziału Skarbu Miasta w zakresie prowadzonych postępowań 

odnośnie wskazanych części nieruchomości.

0,00

23 ZTP/BOO/01
Łączymy Parki Krakowa budżet obywatelski 

ogólnomiejski - edycja V

Zorganizowano konsultacje społeczne dnia 13.08.2019 r. –  brak uczestników. Obecnie trwa doprecyzowywanie lokalizacji 

stacji napraw rowerów.
0,00
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