Lp.

Numer zadania

Nazwa zadania

Aktualny stan

Wydatkowane środki finansowe

1

ZDMK/T1.1/17

Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV,V i VII do Ojcowa budżet
obywatelski ogólnomiejski - edycja III

Trwają roboty budowlane. Zadanie realizowane w systemi P+B, umowa
nr 488/ZDMK/2019 z dnia 21.05.2019r. obejmuje swoim zakresem
opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.

0,00

2

ZDMK/T1.2/17

Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet
obywatelski ogólnomiejski - edycja III

Opracowana została koncepcja i PFU. Trwa procedura przetargowa.
Otwarcie ofert nastąpi 01.07.2020r.

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)

Faza projektowa zakończona, trwa 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.

3 137 344,75

4

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

5

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)

Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty
budowlane na odcinku ulic Strzelców - Lublańska oraz zawieranie
umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania
tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.

157 636,80

6

ZDMK/T1.99/17

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty
ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)
budowlane.

0,00

7

ZIM/T1.107/08

Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz-Ludwinów"

8

ZIM/T1.123/15

Budowa ul. 8 Pułku Ułanów

9

ZDMK/T1.145/16

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul.
Widłakowa – ul. Tyniecka

Etap przygotowania:
W toku aktualizacja dokumentacji projektowej oraz wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia
na budowę.
W styczniu 2020 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
wydał decyzję uchylającą pozwolenie konserwatorskie z marca 2018 r.
W lutym 2020 r. Gmina Miejska Kraków złożyła odwołanie od decyzji
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W dniu 19
marca 2020 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał
ww. odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trwa
rozpatrywanie odwołania.

Etap przygotowania: 30 stycznia 2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą
na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
na realizację robót. Zamawiający przewiduje uzyskanie decyzji
realizacyjnej dla zadania w br.
Zadanie zrealizowane

0,00

0,00

1 000 000,00

10 ZDMK/T1.205/17

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Zawarto umowę 864/ZDMK/2019 z dnia 14.08.2019r. Trwa etap
Żelaznej do Opolskiej (ZIT)
projektowy.

0,00

11 ZDMK/T1.230/18

Trwa realizacja robót budowlanych. Zadanie realizowane w systemi
Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa budżet P+B, umowa nr 440/ZDMK/2019 z dnia 09.05.2019r. obejmuje swoim
obywatelski ogólnomiejski - edycja IV
zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót
budowlanych.

1 008 680,00

12 GK/T1.233/18

Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej
Kraków Bonarka

Wykonawca opracował dokumentację projektową dla zadania. Obecnie
trwa przygotowywanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji
administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania

0,00

13 ZIM/T1.234/18

Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej

Etap przygotowania: Przygotowywanie dokumentów przetargowych na
opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji wraz z
uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

0,00

Etap przygotowania: 4 lipca 2019 r. została zawarta umowa
z Wykonawcą na opracowanie koncepcji budowy kładki oraz na
uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (ULICP). 10 czerwca 2020 r. podpisano aneks wydłużający
terminy realizacji. Przewidywane w aneksie terminy realizacji
poszczególnych etapów:
Etap I: opracowanie koncepcji do 28 czerwca 2020 r. Etap II: uzyskanie
ostatecznej decyzji ULICP – do 28 września 2020 r.

14 ZIM/T1.249/19

Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada

0,00

15 ZIM/T1.253/19

Etap przygotowania: 24 lipca 2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą na
opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy
kładki. Opracowane koncepcje zostały negatywnie zaopiniowane przez
Małopolskiego Konserwatora Zabytków. W lutym 2020
Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki - Zwierzyniec Wojewódzkiego
r. Wojewódzki Małopolski Konserwator Zabytków przekazał koncepcję
do Miejskiego Konserwatora Zabytków, który 8 maja 2020 r. wydał
opinię z uwagami do wprowadzenia na etapie projektu budowlanego.

0,00

0,00

16 GK/T1.275/20

Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94

Na etapie końcowym znajduje się przygotowanie materiałów
przetargowych dla postepowania na wykonanie opracowania pn.:
Projekt koncepcyjny wielobranżowy dla zadania pn.: „Budowa
wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94” wraz z
uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ogłoszenie
zamówienia planowane jest w pierwszej połowie lipca 2020r.

17 ZDMK/T1.283/20

Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu
budżet obywatelski dzielnic - edycja VI

Trwa etap projektowy. Zawarto umowę 193/ZDMK/2020 z dnia
12.03.2020r.

0,00

18 ZIM/T1.288/20

Przygotowanie budowy kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki Zabłocie

Etap przygotowania: W dniu 17 kwietnia 2020 r. zawarto umowę z PKP
PLK SA na dofinansowanie budowy kładki. W chwili obecnej trwają
prace projektowe.

0,00

Trwa przygotowywanie ogłoszenia zamówienia publicznego w ramach
Programu Budowy Scieżek Rowerowych dla następujących zadań z
terminem w 2021r.:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla
rowerów na odcinku ul. Stojałowskiego od skrzyżowania z ulicą
Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla
rowerów wzdłuż ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami
kolejowymi do połączenia z istniejącą infrastrukturą rowerową w
rejonie kompleksu handlowego IKEA
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla
rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego

0,00

Trwa analiza złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.

0,00

ZDMK/T1.289/20 Program
19 budowy ścieżek rowerowych Program budowy ścieżek rowerowych

20 ZDMK/T1.293/20

Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100
(Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul.
Raciborskiego

W ramach przygotowania do realizacji zadania pozyskano opinie
Dzielnic Nowej Huty (propozycje lokalizacji planowanych obiektów).
Uzyskano opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków dla wiat w
zakresie możliwości ich realizacji na terenie układu urbanistycznego
Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1132.
Wystąpiono do Szkoły Podstawowej nr 78 z zapytaniem w zakresie
możliwości realizacji obiektu na terenie placówki zgodnie ze
wskazaniem rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Z uwagi na
ograniczenia finansowe związane z sytuację epidemiczną zadanie
zostało wycofane z realizacji w roku 2020.

21 ZTP/T1/294/20

Budowa wiat rowerowych na terenie Nowej Huty

22 ZDMK/T1.300/20

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu.
parkingowymi przy ul. Czerwone Maki

0,00

0,00

23 ZTP/T1.301/20

Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII

W ramach przygotowania do realizacji zadania pozyskano opinie
Dzielnicy XII i XIII (propozycje lokalizacji planowanych obiektów).
Wystąpiono do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 oraz Szkoły
Podstawowej nr 65 z zapytaniem w zakresie możliwości realizacji
obiektu na terenie placówki zgodnie ze wskazaniem Rady Dzielnicy XIII.
Z uwagi na ograniczenia finansowe związane z sytuacją epidemiczną
zadanie zostało wycofane z realizacji w roku 2020.

0,00

24 ZDMK/T1.303/20

Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na
realizację zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu pieszo –
pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa rowerowego
oświetlenia przy ul. Gronostajowej” w ramach zadania wprowadzonego
do Budżetu Miasta Krakowa pod nr ZDMK/T1.303/20. Przewiduje się
ogłoszenie przetargu w lipcu 2020 r.

0,00

25 MCOO/E1.67/20

Budowa wiaty dla rowerów i hulajnóg – Przedszkole nr 6, ul.
Bujaka 17

0,00

26 SP 27/E1.148/20

Wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 27

Przygotowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji
zadania planowane jest na 31.08.2020 r.

0,00

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

Budowa ciąu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego
pasa drogowego ul. Rozrywka

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr.: 432/ZDMK 2019 z dnia
6.05.2019r. Opracowano i odebrano koncepcję, trwa opracowywanie
dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie prac projektowych
w 2020r.

0,00

Realizacja zadania została wstrzymana

