Lp.

Numer zadania

1

ZDMK/T1.1/17

2

ZDMK/T1.2/17

Nazwa zadania

Aktualny stan

Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do
Trwa etap projektowy. Zadanie realizowane w systemi P+B, umowa nr 488/ZDMK/2019 z dnia 21.05.2019r. obejmuje
Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.
edycja III
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al.
Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - Opracowana została koncepcja i PFU. Zadanie umieszczone w projekcie BMK na 2020r. oraz w WPF-WPI na lata kolejne.
edycja III

Wydatkowane
środki finansowe
w roku 2019
(w zł)
0,00

0,00

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)

4

ZDMK/T1.92/14

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.
Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej
Zadanie zrealizowane
od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż
ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)

5

ZDMK/T1.92/17

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców
wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów,
Wiślickiej w Krakowie (ZIT)

6

ZDMK/T1.93/17

Budowa ścieżki rowerowej od ul.
Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych. Zadanie realizowane w systemi P+B, umowa nr 51/ZIKiT/2018 z dnia
Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej
16.01.2018r. obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.
oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)

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)

Zawarto umowę nr: 864/ZDMK/2019 z dnia 14.08.2019r. W trybie P+B. W chwili obecnej trwa etap projektowy.

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 tunelu Brogi - Rakowicka. 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. Dla odcinka Strzelców - Lublańska: uzyskano zgłoszenia robót budowlanycy (faza projektowa zakończona)

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.

3

7

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.

Zadanie zrealizowane

8 174 483,03

zakończone w
2018

8 275,94

3 035 376,56

89 667,00

10

ZDMK/T1.145/16

11

ZDMK/T1.205/17

12

ZDMK/T1.230/18

13

ZDMK/T1.232/18

14

ZDMK/T1.239/18

15
ZDMK/DIW/T-III-16/19

16

GK/T1.233.18

17

ZIM/T1.107/08

18

ZIM/T1.249/19

19

ZIM/T1.253/19

20

ZTP/T1.247/19

21

ZTP/T1.248/19

22
ZTP/DIR/T-IV-5/19

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na
odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29
Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej
(ZIT)
Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII
do Ojcowa - budżet obywatelski ogólnomiejski
edycja IV
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły
wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w
Krakowie (ZIT)
Rozbudowa tras pieszo - rowerowych i tras
turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania
turystyczno - informacyjnego na obszarze
Przylasku Rusieckiego
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta
do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka

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 realizacja robót
budowlanych.
Zawarto umowę 864/ZDMK/2019 z dnia 14.08.2019r. Trwa etap projektowy.

0,00

Trwa etap projektowy. Zadanie realizowane w systemi P+B, umowa nr 440/ZDMK/2019 z dnia 09.05.2019r. obejmuje
swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.

0,00

Opracowano koncepcję i PFU. Ze względu na nieuregulowany stan prawny działek zrezygnowano z dalszej realizacji
zadania.

0,00

Opracowano koncepcję i PFU. Ze względu na brak dofinansowania oraz brak prawa do terenu zrezygnowano z realizacji
zadania.

0,00

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr.: 432/ZDMK 2019 z dnia 6.05.2019r. W ramach zadania opracowana zostanie
koncepcja i projekt. Została wydana decyzja ULICP. Planowane zakończenie prac projektowych w 2020r.

0,00

Obecnie trwa uzgadnianie treści porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a PKP PLK S.A. Będzie ono szczegółowo
Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji
określać prawa i obowiązki obu stron umowy przy realizacji kładki pieszo rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków
kolejowej Kraków Bonarka
Bonarka. Zgodnie z uchwałą Nr V/87/19 RMK z dnia 10 stycznia 2019 r., w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 zostały
zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania.
Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz Etap przygotowania: w toku aktualizacja dokumentacji projektowej oraz wszczęte postępowanie administracyjne w
Ludwinów".
sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
Etap przygotowania: w dniu 04.07.2019r. Została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie koncepcji budowy kładki
Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza
oraz uzyskanie decyzji o ustaleniu lokaizacji inwestycji celu publicznego (ULICP). (Przewidywany termin realizacji
(koncepcja)
poszczególnych etapów: etap I - opracowanie koncepcji do 04.01.2020r.; etap II - uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP do
04.04.2020r.)
Etap przygotowania: w dniu 24.07.2019 r. zaostała zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie wielowariantowej i
Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej
wieloranżowej koncepcji budowy kładki. Przewidywany termin wykonania przedniotu umowy - 29.11.2019r. Koncepcja w
Dębniki - Zwierzyniec
trakcie opiniowania.
Z uwagi na charakter wskazane zadania zostały połączone w jedno. W wyniku przeprowadzonego postępowania o
Koncepcja i budowa wiat rowerowych
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganiczonego znak sprawy TA.053.3.8.2018 w dniu 7 listopada
2019 została zawarta umowa nr 133/ZTP/2019 na realizację inwestycji pn. Dostawa i montaż 6 szt. wiat rowerowych ze
stojakami w ilości 44 szt, oraz utwardzenie wskazanych powierzchni (łącznie ok 126 m2) pod wiatami. Termin realizacji
Budowa zadaszonych wiat rowerowych
zadania to 6 grudnia 2019r.
Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów
budżet obywatelski dzielnic - edycja V

101 151,50

Złożono wniosek o przesuniecie realizacji zdania na rok 2020.

0,00
0,00

0,00

0,00

161622,00
0,00

23

ZTP/BOO/01

Łączymy Parki Krakowa budżet obywatelski
ogólnomiejski - edycja V

W dniu 11 października zawarta została umowa nr 128/ZTP/2019 na dostawę i montaż 5 stacji naprawy rowerów na kwotę
43 726,50 zł. Stacje zostaną zamontowane w następujących lokalizacjach:•
Park Młynówka Królewska na wysokości ul.
Urzędniczej
•
Park im. Wincentego a’Paulo
•
Plac przed pawilonem przy skrzyżowaniu ul. Łokietka i Wybickiego
•
Park Kleparski – przy pętli tramwajowej
•
Rejon skrzyżowania ul. Czarnowiejskiej i al. Kijowskiej.
W trzech z ww. lokalizacji dodatkowo wykonane zostanie konieczne utwardzenie nawierzchni w miejscu montażu stacji.
Termin realizacji zadania to 30 listopada 2019r.

0,00

