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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)

Umowa nr 1517/ZIKiT/2017 z dnia 27.11.2017r. obejmująca swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i 
realizację robót budowlanych.

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 zakończone i rozliczone w roku 2018.

5 ZDMK/T1.92/17
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców 
wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, 
Wiślickiej w Krakowie (ZIT)

Środki w wysokości 8.275,94 zł są zgodne z wydatkami rozliczonymi na zadaniu w roku 2019.

6 ZDMK/T1.93/17
Budowa ścieżki rowerowej od ul. 
Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej 
oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)

Umowa nr 51/ZIKiT/2018 z dnia 16.01.2018r. obejmująca swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i 
realizację robót budowlanych.

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)

W dniu 24.06.2019r. złożony został wniosek nr 172/2019 na kwotę 180.000 zł. dotyczący zwiększenia środków finansowych 
w celu rozstyrzygnięcia przetargu (kopia w załączeniu).

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)

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i zbuduj, umowa nr 53/ZIKIT/2018 z dnia 15.01.2018r. obejmująca swym 
zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.

9 ZDMK/T1.99/17
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic 
Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. 
Trockiego w Krakowie (ZIT)

Umowa nr 52/ZIKIT/2018 z dnia 15.01.2018r.

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

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i zbuduj, umowa nr 824/ZIKiT/2018 z dnia 26.07.2018r. obejmująca swym 
zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.

11 ZDMK/T1.205/17
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 
Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej 
(ZIT)

W dniu 24.06.2019r. złożony został wniosek nr 171/2019 na kwotę 415.794 zł. dotyczący zwiększenia środków finansowych 
w celu rozstyrzygnięcia przetargu (kopia w załączeniu).



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

Z uwagi na reorganizację Zarządu Infrastruktury  Komunalnej i Transportu w Krakowie zadanie zostało przekazane do 
realizacji nowo powstałej jednostce, tj. Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie. ZTPK jest na etapie organizacji 
konsultacji społecznych mających na celu wybranie ostatecznych lokalizacji 5 stacji naprawy rowerów . Informacja w tym 
zakresie zostały opublikowana na stronie Zarządu Transportu Publicznego wKrakowie pod adresem: 
http://mobilnykrakow.pl/rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-budzetu-obywatelskiego/

17 ZDMK/DIR/T-IV-5/19
Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów 
budżet obywatelski dzielnic - edycja V

Z uwagi na reorganizację Zarządu Infrastruktury  Komunalnej i Transportu w Krakowie zadanie zostało przekazane do 
realizacji nowo powstałej jednostce, tj. Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie. ZTPK jest w trakcie uzgodnienia z 
ostatecznych lokalizacji wiat z Jednostkami władającymi poszczególnymi nieruchomościami.  

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

W toku aktualizacja dokumentacji projektowej oraz wszczęte w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK postępowanie 
administracyjne znak: AU-01-3.6740.1.1264.2018.

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

W dniu 24.07.2019r. została zawarta z Wykonawcą umowa nr ZIM/02/2019/026 na opracowanie wielowariantowej i 
wielobranżowej koncepcji budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec w Krakowie wraz z niezbędną infatrukturą 
techniczną .

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

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

Porozumienie nr  4/ZTP/2019 z 4.06.2019r. (kopia w załaczeniu).


