CZĘŚĆ B CAŁKOWITE ZAKRESY RZECZOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WYKAZIE
PRZEDSIĘWZIEĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA
1) INWESTYCJE STRATEGICZNE

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
REWALORYZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
KD/SK1.1/17 Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki
Przebudowa i rozbudowa: hali D, hali E - "przybudówki" i fragmentu hali głównej, hali H, rozbudowy
kondygnacji piwnic pod dziedzińcem - jako rozbudowa hali D wraz z zagospodarowaniem terenu,
przyłączami, sieciami i węzłami ciepłowniczymi. Wyposażenie 4 wystaw stałych, zakup pierwszego
wyposażenia dla pomieszczeń przeznaczonych do obsługi zwiedzających oraz odrestaurowanie trzech
tramwajów. W wyniku adaptacji zabytkowego zespołu powierzchnia użytkowa przeznaczona
na funkcje wystawiennicze i obsługę zwiedzających zwiększy się z obecnych 3 200 m2 do ok. 5 943 m2.
KD/SK1.2/17 Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne
Przebudowa i modernizacja i remont konserwatorski 4 kondygnacji wschodniego skrzydła budynku
pałacowego, zlokalizowanego wzdłuż ulicy Szczepańskiej (od bramy wjazdowej do Rynku Głównego),
dla nowej organizacji istniejącego w nim Muzeum Historycznego Miasta Krakowa o łącznej
powierzchni 4 720 m2 wraz z budową wystawy stałej wraz z wyposażeniem i nowoczesnym zapleczem
biurowym.
OBIEKTY KULTURY DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW
ZIM/SK1.3/18 Budowa Centrum Muzyki w Krakowie
Budowa obiektów Centrum Muzyki w Krakowie zakłada stworzenie infrastruktury (sale koncertowe,
sale prób, sale ćwiczeń, zaplecze techniczne i administracyjne, etc.) dla najważniejszych zespołów
artystycznych Krakowa i Małopolski, tj. Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Capelli
Cracoviensis i Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietty Cracovia
wraz z obiektami uzupełniającymi, infrastrukturą zewnętrzną.
Inwestycja realizowana przez Województwo Małopolskie.
Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem
Małopolskim i Gminą Miejską Kraków dotyczącej wspólnej realizacji projektu.

SPORT I REKREACJA
BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Eisenberga wraz z miejscami parkingowymi,
niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego
wyposażenia.
Budynek pływalni o wym. 67,6 m x 24,8 m: basen pływacki o wymiarach 25x16 m (6 torów), basen
szkoleniowy 16 x 5 m, brodziki dla dzieci, wanna z hydromasażem, 4 sauny, grota solna, łaźnia,
gabinet kosmetyczny.

Budynek fitness o wym. 69,7 m x 16,6 m: 2 salki fitness podzielone ścianką mobilną, siłownia,
garaż otwarty wielostanowiskowy.

TRANSPORT
INWESTYCJE TRANSPORTOWE DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW
ZDMK/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" węzeł "Kraków Mistrzejowice")
Budowy drogi ekspresowej S 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas, z 2,5 m
pasem bezpieczeństwa i 3,5 m pasem rozdziału) stanowiącej połączenie węzła „Kraków Bieżanów”
autostrady A4 z węzłem „Kraków Mistrzejowice” o długości ok. 13 km, w tym:
- odcinek węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Przewóz” - ok. 2,7 km,
- odcinek węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” - ok. 3,5 km, most na rzece
Wiśle ok. 0,7 km,
- odcinek węzeł „Kraków Nowa Huta” - węzeł „Kraków Grębałów” - węzeł „Kraków
Mistrzejowice” - granica miasta w rejonie Zastowa - ok. 6,3 km.
Budowa obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, chodników, przystanków transportu zbiorowego,
infrastruktury technicznej, oświetlenia oraz urządzeń minimalizujących uciążliwości komunikacyjne.
Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad.
Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi
na terenie Miasta Krakowa (w zakresie badań archeologicznych oraz opracowania dokumentacji
- koncepcja, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa /budowlana i wykonawcza/)
w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską
Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi
ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.
GK/ST1.2/18

Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa
Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice

Przygotowanie opracowania studialnego (koncepcji), w celu określenia możliwości realizacji
i przebiegu linii kolejowej Kraków - Myślenice oraz jej włączenia w system Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej wraz z analizą alternatywnych możliwości poprawy obsługi transportowej obszaru
objętego umową.
Inwestycja realizowana przez Województwo Małopolskie.
Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy o współpracy, zawartej 30.05.2018 r.
pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki
Górne, Gminą Siepraw.
GK/ST7.11/17 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774
Współfinansowanie przygotowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 w rejonie
Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.
Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie.
Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r.
z Województwem Małopolskim.

GK/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą
powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową
przyległego układu drogowego
Budowy wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K
w miejscowościach Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego,
w tym:
-

-

budowa wiaduktu nad torami o rozpiętości w świetle 28,50 m i długości całkowitej 59,22 m,
budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Piasta-Kołodzieja
wraz z przebudową ul. Powstańców na odcinku o długości ok. 150 m i ul. Piasta-Kołodzieja
na odcinku o długości ok. 110 m (m. Kraków),
budowa ronda turbinowego po stronie północnej terenu kolejowego (Zielonki),
budowa ronda małego na drodze powiatowej nr 2156K (Zielonki),
budowa łącznika pomiędzy rondem na drodze powiatowej nr 2156K a rondem turbinowym
po stronie północnej terenu kolejowego o długości ok. 570 m (Zielonki),
budowa trzech zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszorowerowych i zjazdów (m. Kraków i Zielonki).

Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Gminę Zielonki.
Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie:
- umowy partnerskiej z 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Zielonki, Gminą Miejską Kraków i Powiatem
Krakowskim w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania Projektu
planowanego do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020,
- porozumienia z 2017 r. w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydentem Miasta
Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi dot. realizacji Projektu,
- umowy z 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Gminą Zielonki ws. udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Gminy Zielonki na realizację zadania.
BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG
ZIM/ST1.3/18 Rozbudowa ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ważewskiego
Rozbudowa i przebudowa ul. Zakopiańskiej. Przebudowa niezbędnego zakresu ulic serwisowych po
wschodniej i zachodniej stronie ul. Zakopiańskiej oraz budowa przejścia podziemnego dla pieszych w
rejonie skrzyżowania: Zakopiańska – Ważewskiego – Opatkowicka.

ZIM/ST1.4/19

Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek
administracyjnych Miasta Krakowa)

od

ul.

Pachońskiego

do

granic

Odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa wraz rondem oraz
łącznikiem do ul. Glogera. Budowa drogi wojewódzkiej nr 794 jako drogi klasy G o przekroju 2x2
(2x7m) + środkowy pas dzielący (3m) o długości ok 1010 m,
w tym:
- budowa i przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami, zatok autobusowych, peronów
przystankowych, sygnalizacji świetlnej, odwodnienia drogowego,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych.

ZDMK/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” - węzeł
„Ruczaj”)
1. Budowa Trasy Zwierzynieckiej:
Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości
ok. 4,65 km, w tym:
- budowa tunelu drogowego - dwukomorowego o długości ok. 2,4 km wraz z infrastrukturą
(oświetlenie, kanalizacja, wentylacja, zasilanie, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
i monitoringu), przebiegającego m.in. pod doliną Rudawy i Wzgórzem Św. Bronisławy,
- budowa murów oporowych na wlocie i wylocie tunelu (na portalach),
- budowa węzłów drogowych (zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego
na ciągu III Obwodnicy):
 węzeł „Zarzecze” - po stronie północnej tunelu (zespolony węzeł obejmujący
dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej, Trasą Balicką
oraz z ul. Zarzecze),
 węzeł „Przegorzały” - po stronie południowej tunelu (skrzyżowanie dwupoziomowe Trasy
Zwierzynieckiej z przełożonym nowym przebiegiem ul. Księcia Józefa),
- rozbudowa al. Armii Krajowej od węzła „Zarzecze” do węzła „Ofiar Katynia” na długości
ok. 0,8 km,
- przebudowa uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, ekranów
akustycznych, barier sprężystych, oświetlenia,
- wyburzenia budynków w pasie drogowym.
Uzupełnieniem funkcjonalnym rozwiązań stanowiących zakres budowy Trasy Zwierzynieckiej
są rozwiązania dotyczące budowy: ul. Nowa Księcia Józefa, linii tramwajowej z Salwatora do węzła
„Przegorzały” wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym oraz parkingami: „P&R” i dla autokarów
turystycznych.
2. Budowa Trasy Pychowickiej:
Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu), stanowiącej
połączenie ul. Nowej Księcia Józefa z ul. Grota-Roweckiego o długości ok. 2,1 km, w tym:
- budowa mostu na rzece Wiśle o długości 0,384 km oraz ewentualnie mostu na Kanale
Krakowskim o długości ok. 0,4 km,
- budowa węzłów drogowych zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego
na ciągu III obwodnicy:
 węzeł „Pychowice” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Tyniecką - węzeł nadbrzeżny),
 zespolony węzeł „Ruczaj” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Grota-Roweckiego
oraz Trasy Łagiewnickiej z ul. Kobierzyńską),
- przebudowa urządzeń uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: ścieżek
rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, barier, oświetlenia.
ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie
Rozbudowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na odcinku od ul. Giedroycia
do granicy miasta o długości ok. 8,4 km, w tym:
- przebudowa istniejącej jezdni i dobudowa drugiej jezdni,
- budowa na wybranych odcinkach ul. Igołomskiej dodatkowego pasa ruchu (włączeniowowyłączeniowego) w celu zapewnienia właściwej obsługi posesji przylegających do tej ulicy
wraz z systemem bezkolizyjnych rozwiązań umożliwiających zawracanie i zapewniających
komunikacyjną dostępność z obydwu kierunków ruchu,

-

-

przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi, przebudowa i budowa
obiektów inżynierskich (wiadukty kolejowe o łącznej długości ok. 0,1 km oraz wiadukty
drogowe o łącznej długości ok. 0,2 km) oraz infrastruktury,
modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu decyzji ZRID do pętli
tramwajowej Pleszów na długości 3 630 m pojedynczego toru,
przebudowa pętli tramwajowej oraz terminala autobusowego w Pleszowie,
budowa sygnalizacji świetlnych, chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych i ekranów
akustycznych.

ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej
Odcinek od ul. Darwina do granicy miasta wraz z dowiązaniem do zakresu zrealizowanej drogi
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich poza granicami miasta - rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2
na długości ok. 3 km, w tym:
- dobudowa drugiej jezdni,
- przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji
świetlnej,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów
przystankowych,
- przebudowa torowiska tramwajowego - pętli końcowej wraz z terminalem autobusowym.

ZIM/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)
Odcinek: rejon ul. Siewnej - granica miasta Krakowa:
rozbudowa al. 29 Listopada do klasy ulicy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu),
o długości ok. 1,6 km, poprzez dobudowę drugiej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
Odcinek: ul. Opolska - rejon ul. Siewnej:
rozbudowa al. 29 Listopada do klasy ulicy zbiorczej Z 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu),
o długości ok. 1,1 km, poprzez dobudowę drugiej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem, w tym:
- budowa i przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji
skrętu w lewo i prawo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, lokalnego układu drogowego
w zakresie wynikającym z nowych rozwiązań układu drogowego al. 29 Listopada.
ZDMK/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki
Budowa ulicy klasy Z o długości ok. 1,2 km i szerokości jezdni 7 m, o przekroju 1 x 2, wraz z budową
wiaduktu nad torami kolejowymi, budową chodników, budową nowych i przebudową istniejących
skrzyżowań, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budową przystanków transportu
zbiorowego.

ZDMK/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)
Rozbudowa ulicy klasy Z na odcinku od rejonu skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego,
Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich o długości ok. 860 m
i szerokości dwupasmowej jezdni 7 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2 m,

odwodnieniem, oświetleniem, i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz przebudową istniejących
zjazdów indywidualnych i publicznych.
ZDMK/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)
Rozbudowa ulicy klasy Z o długości ok. 1 800 m i szerokości dwupasmowej jezdni na odcinku
od zjazdu z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego
wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2 m, skrzyżowaniami, przepustami, nawierzchnią
zatok autobusowych, oświetleniem, kanalizacją opadową i przekładkami kolidującego uzbrojenia.
ZDMK/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki
Rozbudowa ulicy klasy Z ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki o długości
970 m oraz ul. Gaik na długości 350 m wraz z przebudową chodników, nawierzchni, zatoki
autobusowej, kanalizacji deszczowej, zjazdów, ogrodzeń, budowę murów oporowych i kanalizacji
w ul. Gaik.

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWYCH, TOROWISK
ZIM/ST3.1/06 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”
Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”, w tym:
- rozbudowa skrzyżowania ulic: Stella-Sawickiego / Bora / Komorowskiego / Wiślickiej /
Okulickiego / Andersa na węzeł drogowo-tramwajowy o bezkolizyjnym przebiegu linii
tramwajowej tunelami o długości ok. 0,12 km i 0,4 km, jak również dla ruchu kołowego
na kierunku przebiegu III Obwodnicy tunelem o długości ok. 0,2 km,
- budowa dwujezdniowej estakady o długości ok. 0,25 km oraz dwujezdniowego tunelu
o długości ok. 0,22 km na połączeniu ulic: Stella-Sawickiego - Okulickiego,
- budowa linii tramwajowej łączącej Rondo Dywizjonu 308 z Rondem Piastowskim,
m.in. w ulicach: Nowohucka, Stella-Sawickiego i Wiślicka o długości ok. 3,8 km (podwójnego
toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki,
- budowa bezkolizyjnego włączenia ul. Dobrego Pasterza do ul. Bora-Komorowskiego poprzez
estakadę o długości ok. 0,15 km,
- budowa węzła na skrzyżowaniu ulic: Stella-Sawickiego z projektowaną ulicą wzdłuż byłego
pasa startowego oraz ul. Florera, w tym dwa tunele drogowe o długości ok. 0,14 km
i 0,15 km,
- przebudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i ekranów
akustycznych po obu stronach ul. Stella-Sawickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Florera
do byłego pasa startowego,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, przebudowa przystanków transportu
zbiorowego,
- gospodarka zielenią.

ZDMK/ST6.1/19 Budowa podstacji trakcyjnej „Łagiewniki”
Budowa podstacji trakcyjnej „Łagiewniki”

ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)
Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,5 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną,
przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacja, sterowanie ruchem, informacja
pasażerska, itp.):
- rozbudowa istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice,
- przebudowa istniejącego układu drogowego ulic: Lublańska, Młyńska, Meissnera na długości
ok. 2,2 km,
- przebudowa Ronda Polsadu i Ronda Młyńskiego,
- lokalne przebudowy fragmentów ulic: Dobrego Pasterza i Bohomolca, spowodowane
przebiegiem torowiska tramwajowego,
- przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z ulicami: Mogilska - Meissnera w celu włączenia
budowanej linii tramwajowej do istniejącej w ciągu al. Jana Pawła II - ul. Mogilskiej
wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, układu przystanków, chodników
i ścieżek rowerowych oraz ekranów akustycznych.
ZDMK/ST6.6C/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa)
wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,2 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną,
przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacje, sterowanie ruchem, informacja
pasażerska), z budową nowego, rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego
związanego z zakresem linii tramwajowej, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
i zawarcia umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
ZIM/ST6.6C/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa)
wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,2 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną,
przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacje, sterowanie ruchem, informacja
pasażerska), z budową nowego, rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego
związanego z zakresem linii tramwajowej, a w szczególności:
Odcinek I budowa linii tramwajowej o długości ok. 2,6 km od istniejącej pętli Krowodrza Górka
do linii kolejowej w rejonie ul. Bociana, przebudowa istniejącej linii tramwajowej o długości
ok. 1,0 km na odcinku od skrzyżowania ulic Wybickiego / Doktora Twardego / Bratysławskiej do pętli
Krowodrza Górka, w tym:
- przebudowa układu drogowego od skrzyżowania ulic Wybickiego / Doktora Twardego /
Bratysławska do ul. Pachońskiego (Trasa Wolbromska),
- przebudowa pętli Krowodrza Górka,
- rozbudowa ul. Pachońskiego od Trasy Wolbromskiej do ronda u zbiegu ulic Mackiewicza /
Dożynkowej / Siewnej,
- rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od ronda do ul. Bociana,
- rozbudowa fragmentu ul. Bociana,
- budowa 2 parkingów w systemie P&R (w rejonie pętli Krowodrza Górka na min. 100 miejsc
postojowych oraz w narożniku Trasy Wolbromskiej i ul. Pachońskiego na min. 95 miejsc
postojowych),
- budowa dwupoziomowego skrzyżowania o długości ok. 100 m w ciągu ul. Opolskiej
wraz z łącznicami i infrastrukturą towarzyszącą.

Odcinek II budowa linii tramwajowej o długości ok. 1,6 km na terenie os. Górka Narodowa Zachód,
w tym:
- budowa, rozbudowa lub przebudowa układu drogowego w obszarze osiedla Górka Narodowa
Zachód,
- budowa i rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Kuźnicy Kołłątajowskiej, Banacha
i al. 29 Listopada o dł. ok. 700 m,
- budowa pętli tramwajowo - autobusowej oraz terminala autobusowo - tramwajowego
po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z planowaną ul. Iwaszki,
- budowa parkingu wielopoziomowego w systemie P&R przy pętli Górka Narodowa Zachód
na min. 237 miejsc postojowych, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych,
- budowa bezkolizyjnego (w różnych poziomach) przejścia przez projektowaną linię kolejową.
ZIM/ST6.6D/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)
Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,5 km pojedynczego toru wraz z siecią trakcyjną,
4 przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacje, sterowanie ruchem, informacja
pasażerska), budową wielopoziomowego parkingu P&R na ok. 219 miejsc postojowych, budową
kładki rowerowej nad ul. Weissa o długości ok. 69,1 m, przebudową kładki dla pieszych
nad ul. Opolską o długości ok. 65,8 m, rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego
związanego z zakresem linii tramwajowej. Opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie
decyzji o ŚU wraz z jej uzyskaniem dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory –
Bronowice o długości ok. 4,1 km pojedynczego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami,
towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącego układu drogowego związanego
z zakresem linii tramwajowej oraz budową pętli tramwajowo-autobusowej i parkingu P+R.
ZIM/ST6.7/17 Budowa przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja
do ul. Powstańców
Budowa linii tramwajowej na odcinku ok. 700 m (podwójnego toru) z siecią trakcyjną, przystankami,
towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacje, sterowanie ruchem, informacja pasażerska)
wraz z przebudową/rozbudową drogi klasy Z na odcinku ok. 500 m o przekroju 1 x 2
wraz z rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego związanego z zakresem linii
tramwajowej.

ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Przebudowa torowisk tramwajowych:
- w ul. Limanowskiego - Wielickiej na długości ok. 1 200 m pojedynczego toru,
- na skrzyżowaniu ulic Srebrnych Orłów - Wiślickiej na długości ok. 400 m pojedynczego toru,
- w ul. Limanowskiego łącznie z węzłem Limanowskiego - Na Zjeździe na długości ok. 1 100 m
pojedynczego toru,
- w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ul. Karmelicką do skrzyżowania z ulicą
Piłsudskiego na długości ok. 617 m pojedynczego toru,
- w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT na długości 1 071 m
pojedynczego toru,
- w ul. Basztowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Pawiej wraz z węzłem „LOT”
oraz w ul. Westerplatte na odcinku od węzła „Dworzec Główny” do ul. Zamenhoffa
na długości ok. 1 700 m pojedynczego toru,

-

w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia”
wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” na długości ok. 3 400 m pojedynczego toru,
- w ul. Krakowskiej od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego,
węzłem rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska oraz przebudową torowiska
tramwajowego w ul. Dietla na odcinku od ul. Augustiańskiej do ul. Bożego Ciała i przebudową
ulicy na tym odcinku na długości ok. 2 760 m pojedynczego toru,
- w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek
pomiędzy węzłami rozjazdów „Ujastek” i „Mrozowa” wraz z tymi węzłami i infrastrukturą
towarzyszącą na długości 3 480 m pojedynczego toru,
- w ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem
Wawrzyńca na długości ok. 1 200 m pojedynczego toru,
- w ul. Królewskiej, ul. Podchorążych, ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego
do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową na długości ok. 4 500 m pojedynczego toru,
- w ul. Karmelickiej na odcinku od al. Mickiewicza/Słowackiego do ul. Podwale wraz z węzłem
rozjazdów Bagatela na długości ok. 1 900 m pojedynczego toru,
- w ul. Westerplatte na odcinku od ul. Zamenhoffa do Poczty Głównej wraz z węzłem
rozjazdów Poczta Główna na długości ok. 1 400 m pojedynczego toru,
- w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego
na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętla tramwajową
o łącznej długości ok. 4 500 m pojedynczego toru,
- w ul. Wadowickiej na odcinku od ul. węzła Łagiewniki (bez węzła) do Ronda Matecznego
i układu drogowo-torowego w ul. Kalwaryjskiej na odcinku od Ronda Matecznego do węzła
rozjazdów Korona (wraz z węzłem) o łącznej długości 3 900m pojedynczego toru,
oraz węzłów rozjazdów:
- Bagatela - torowisko na łącznej długości ok. 321 m pojedynczego toru,
- Rondo Kocmyrzowskie - torowisko na łącznej długości ok. 600 m pojedynczego toru
wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- Piłsudskiego – torowisko na łącznej długości ok. 400 m pojedynczego toru.
BUDOWA PARKINGÓW P&R, WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH
ZDMK/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)
Budowa parkingu P&R Mały Płaszów w rejonie ul. Lipskiej na około 170 miejsc postojowych
wraz z miejscami dla niepełnosprawnych (ok. 7 miejsc) i jezdniami manewrowymi.
ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R
Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)
Budowa węzła przesiadkowego Bronowice, w tym:
- budowa dworca autobusowego komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej (plac manewrowy,
perony odjazdowe i przyjazdowe, budynek dworca) o powierzchni zabudowy ok. 5 670 m 2,
kubaturze 42 525 m3,
- budowa parkingu Park & Ride dla samochodów osobowych na konstrukcji żelbetowej
nad dworcem autobusowym – trzykondygnacyjny o łącznej powierzchni ok. 5 200 m2, na ok.
500 miejsc postojowych (w tym 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych),
- budowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z ul. Bronowicką,
- budowa peronów przystanku tramwajowego (2 szt. o pow. ok. 329 m2),
- budowa ciągów pieszych i rowerowych.

GK/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców i ul. Piasta
Kołodzieja, w tym:
- budowa przystanku kolejowego - peronów przystankowych (o powierzchni 4 x 1800 m2)
na linii nr 8 i 95 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, windy),
- budowa parkingu P&R dla samochodów osobowych na ok. 150 miejsc postojowych
(w tym 14 miejsc dla osób niepełnosprawnych),
- budowa parkingu B&R dla rowerów na ok. 70 zadaszonych stanowisk postojowych,
- budowa kładki pieszej nad układem kolejowym,
- budowa dojść pieszych i ciągów rowerowych.
ZDMK/ST9.7/17 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki Wapiennik (ZIT)
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Rząska-Mydlniki-Wapiennik wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, w tym:
- przebudowa skrzyżowania ul. P. Brzezińskiego i ul. Balickiej,
- przebudowa ul. P. Brzezińskiego na odcinku od ul. Balickiej do planowanej pętli autobusowej
o długości ok. 200 m,
- budowa 67 miejsc postojowych wzdłuż ul. P. Brzezińskiego,
- budowa pętli do nawracania autobusów komunikacji miejskiej,
- budowa 19 miejsc postojowych w obrębie pętli autobusowej, w tym 2 dla osób
niepełnosprawnych,
- budowa na pętli autobusowej wiaty przystankowej,
- budowa chodnika / ciągu pieszo-rowerowego z dopuszczeniem dojazdu do nieruchomości
od pętli autobusowej do przystanku kolejowego Mydlniki-Wapiennik o długości ok. 270 m,
- budowa 24 zadaszonych stojaków rowerowych,
- budowa oświetlenia, odwodnienia, monitoringu wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowa zaplecza socjalnego dla kierowców.
Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2017 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską
Kraków a Gminą Zabierzów, zgodnie z którym opracowanie koncepcji, programu funkcjonalnoużytkowego i uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU realizowane będzie przez Gminę Zabierzów,
natomiast realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj” po stronie Gminy Miejskiej Kraków.
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA
GK/ST10.2/12

Budowa przystanku osobowego Kraków
wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)

Sanktuarium

na

linii

nr

94

Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 94 (Kraków PłaszówOświęcim), w tym:
- budowa peronów przystankowych (o powierzchni 2 x 1800 m2) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy),
- budowa dwóch kładek pieszych nad układem torowym i peronami,
- budowa parkingu dla samochodów osób niepełnosprawnych i parkingu dla rowerów.
Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2015 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków
a PKP Polskimi Liniami Kolejowym S.A. (reprezentowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji) w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania.

GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu
typu Park & Ride (ZIT)
Przebudowa stacji kolejowej SKA Kraków Swoszowice, w tym:
- przebudowa istniejącego peronu przystankowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(zadaszenia, schody, windy),
- budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod układem torowym i peronami,
- budowa parkingu Park&Ride dla samochodów osobowych na ok. 150 miejsc postojowych
(w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych),
- budowa parkingu dla rowerów,
- budowa dojść pieszych i ciągów rowerowych,
- budowa pętli do zawracania dla autobusów i busów,
- budowa drogi dojazdowej.
Zadanie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską
Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji przebudowy przystanku kolejowego.
GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową
parkingu typu Park & Ride (ZIT)
Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 8, w rejonie ul. Powstańców /
Batowickiej:
- budowa peronów przystankowych (o powierzchni 2 x 1800 m2) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy),
- budowa dwóch kładek pieszych nad układem torowym i peronami,
- budowa parkingu dla samochodów osobowych (na ok. 250 miejsc postojowych,
w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych) i rowerów (na ok. 60 stanowisk).
Zadanie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską
Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji budowy przystanku kolejowego.
METRO
GK/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego
w Krakowie
Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie
obejmuje opracowanie:
- części I - koncepcji, w zakresie technicznych możliwości realizacyjnych wskazanego systemu
transportu, która będzie uwzględniać m.in.: inwentaryzację istniejącej infrastruktury,
identyfikację kolizji z infrastrukturą techniczną wraz z propozycją rozwiązań, analizę
wielowariantową przebiegu tras wraz z rysunkami technicznymi i mapami, analizy ruchu
uwzględniające ruch pasażerski i natężenie ruchu pojazdów, techniczne rozwiązania
dot. obiektów inżynierskich (m.in. tunele, tory, stacje) oraz plany zagospodarowania,
techniczne parametry taboru oraz infrastruktury technicznej, dokumentację geologicznoinżynierską wraz z wykonaniem badań terenowych,
- części II - analitycznej, w zakresie m. in. szczegółowych analiz: finansowych, socjalnoekonomicznych,
środowiskowych, prawnych i własnościowych, a także możliwości
realizacyjnych Projektu.

KONCEPCJE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO
GK/ST12.1/18 Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu
1. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy parkingu P&R przy przystanku
kolejowym Kraków – Złocień.
2. Opracowanie dokumentacji koncepcyjno-studialnej celem rozpoznania możliwości realizacyjnych
budowy nowych linii tramwajowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) o następujących
przebiegach:
- Salwator - Przegorzały: budowa linii tramwajowej na odcinku ok.2 km (podwójnego toru),
łączącej istniejącą pętlę tramwajową na Salwatorze z planowanym terminalem autobusowotramwajowym w rejonie węzła „Przegorzały” wraz z parkingami dla samochodów osobowych
(„P&R”) i dla autokarów, z terminalem (stanowiska dla pociągów tramwajowych
i dla autobusów na wspólnej krawędzi przystankowej), z siecią trakcyjną, przystankami,
towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacje, sterowanie ruchem, informacja
pasażerska) wraz z rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego związanego
z zakresem linii tramwajowej.
- Nowy Kleparz - Plac Inwalidów: budowa linii tramwajowej na odcinku ok. 1 km (podwójnego
toru) od skrzyżowania al. J. Słowackiego i ul. Karmelickiej do skrzyżowania al. J. Słowackiego
z ul. Długą, z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną
(podstacje, sterowanie ruchem, informacja pasażerska) wraz z rozbudową i przebudową
istniejącego układu drogowego związanego z zakresem linii tramwajowej.
- Prokocim Szpital - os. Rżąka: budowa linii tramwajowej na odcinku ok. 2 km (podwójnego
toru) od skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Teligi do planowanej pętli w rejonie ul. Rżąckiej
i ul. Obronnej, z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną
(podstacje, sterowanie ruchem, informacja pasażerska) wraz z rozbudową i przebudową
istniejącego układu drogowego związanego z zakresem linii tramwajowej.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – WYKUPY
GS/SA1.1/00 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach
poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych
Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich
i dla ochrony korytarzy transportowych
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – ODSZKODOWANIA
GS/SA1.2/19 Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych.
Wypłacenie należnych odszkodowań.
GS/ST2.3/06 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” - węzeł „Ruczaj”)
Wypłacenie należnych odszkodowań.

GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią
tramwajową
Wypłacenie należnych odszkodowań
GS/ST3.1/09 Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”
Wypłacenie należnych odszkodowań
GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie
Wypłacenie należnych odszkodowań
GS/ST6.5/20 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)
Wypłacenie należnych odszkodowań.
GS/ST6.6C/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz
z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
Wypłacenie należnych odszkodowań.
GS/ST6.6D/18 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)
Wypłacenie należnych odszkodowań.
GS/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej
Wypłacenie należnych odszkodowań
GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)
Wypłacenie należnych odszkodowań
GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera
oraz z al. Pokoju
Wypłacenie należnych odszkodowań
GS/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą
powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową
przyległego układu drogowego
Wypłacenie należnych odszkodowań.
GS/ST8.13/17 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)
Wypłacenie należnych odszkodowań.

GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)
Wypłacenie należnych odszkodowań.
GS/ST8.15/19 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki
Wypłacenie należnych odszkodowań.
GS/ST10.3/19 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu
typu Park & Ride (ZIT)
Wypłacenie należnych odszkodowań.

2) INWESTYCJE PROGRAMOWE

ZDROWIE
PROGRAM DOSTOSOWAWCZY ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

NW/Z1.1/15 Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu
pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie
(ZIT)
Nadbudowa Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela
Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych (6 sal) wraz z budową wind towarowoosobowych (3 windy towarowe i osobowe) i zakupem pierwszego wyposażenia medycznego
i technicznego.
Realizacja ostatniego etapu zadania pn. Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki
chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie
(ZIT).
Promocja Projektu.
Łączna powierzchnia przebudowy 1 884 m2 o kubaturze 7 505 m3.
NW/Z1.2/15

Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)

Szpitala

1. Wykonanie przebudowy, w tym dostosowanie do przepisów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno
– Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatrycznego, II Oddziału
Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Oddziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Oddziału
Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego
z Pododdziałem oraz Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem.
2. Wykonanie termomodernizacji budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A,
budynku A1 i przewiązki A-A1, budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku
E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1, budynku F, budynku F1 i przewiązki C-C1- F-F1- F1E1-E, budynku G, Budynku Działu Technicznego oraz Budynku Pralnia – Kuchnia.
3. Wykonanie robót budowlanych pod wszystkimi pawilonami Szpitala obejmujących:
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,
- przebudowa central wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego.
4. Promocja Projektu.
5. Dofinansowanie szpitala w zakresie:
- wymiany instalacji wody zimnej i kanalizacji,
- przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z wierceniem studni głębinowej,
- wymiany kabli zasilających elektrycznych,
- dostosowania pomieszczeń przebudowywanych oddziałów do przepisów przeciwpożarowych.
- rekultywacji terenów zielonych,
- położenia nowej nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników,
- wymiany chodników,
- wykonania nowego ogrodzenia,
- wykonania monitoringu zewnętrznego,
- rozbudowy monitoringu wewnętrznego.
6. Zakup, montaż oraz uruchomienie stacji osmozy dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii.
7. Dofinansowanie wykonania części prac renowacyjnych przy frontowej elewacji szpitala.
Łączna powierzchnia przebudowy 26 726 m2 o kubaturze 14 211 m3.

NW/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego
Centrum Opieki (ZIT)
Budowa Pawilonu Nr 5 Miejskiego Centrum Opieki o powierzchni 5 913 m2 o kubaturze
20 279 m2 z 130 łóżkami wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.
Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu Nr 3 Miejskiego Centrum Opieki o powierzchni
3 127 m2 i kubaturze 11 606 m3 z 104 łóżkami wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.
Zarządzanie Projektem.
ZBK/Z1.6/15

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)

przeznaczonych

na

Termomodernizacja 19 budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie
świadczeń zdrowotnych: os. Dywizjonu 303 bl. 2, ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, os. Piastów 40,
os. Na Skarpie 6, ul. Galla 24, ul. Niemcewicza 7, ul. Na Błonie 1, os. Kolorowe 21, al. Pokoju 4,
ul. Bałtycka 3, ul. Heleny 2, ul. Kutrzeby 4, ul. Na Kozłówce 29, os. Na Skarpie 32, os. Na Wzgórzach 1,
os. Urocze 2, ul. Wysłouchów 43, ul. Radomska 36.
ZBK/Z1.7/19 Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)
Termomodernizacja 15 budynków przychodni zdrowia: os. Jagiellońskie 1, os. Złotej Jesieni 3,
os. Centrum B 11A, ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, ul. Królowej Jadwigi 203, ul. Młodej Polski 7,
os. Na Skarpie 27, ul. Nałkowskiego 1, os. Niepodległości 2, ul. Pachońskiego 12, ul. Popiełuszki 42,
os. 2 Pułku Lotniczego 22, ul. Ułanów 29, ul. Ułanów 29a.

NW/Z1.1z/16 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
SP ZOZ w Krakowie (ZIT)
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji Szpitala na lata 2015-2020
w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopowej, Oddziału
Pediatrycznego, Oddziału Otolaryngologicznego Pododdziałem, Oddziału Chorób Wewnętrznych,
Oddziału Urologicznego, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego
z Salą Porodową, Centralnej Sterylizacji, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia
Udarów Mózgu, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału
Dermatologicznego z Pododdziałem, Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z Pododdziałem, Oddziału
Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Małoinwazyjnej.
Działania organizacyjne i promocyjne związane z realizacją projektu.
NW/Z1.2z/19 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ
w Krakowie
Zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Salą
Porodową, Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Chorób Wewnętrznych,
Pracowni Tomografii Komputerowej, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Neurologicznego
z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem
Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem, Oddziału Chirurgii

Dzieci, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Banku Krwi, Oddziału Chirurgii Ortopedyczno –
Urazowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej oraz Bloku Operacyjnego.

POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA
PROGRAM DOSTOSOWAWCZY JEDNOSTEK SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MOPS/W1.30/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy
społecznej (ZIT)
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w zakresie ocieplenia ścian, wymiany
instalacji co i c.w.u., stolarki okiennej i drzwiowej, podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej
Realizacja prac termomodernizacyjnych obejmuje budynki: os. Szkolne 28, os. Sportowe 9, os.
Willowe 19, ul. Pod Kopcem 10A, os. Hutnicze 5, ul. Cechowa 142, ul. Krakowska 53, ul. Krakowska47,
ul. Babińskiego 25, ul. Nowaczyńskiego 1 (3 budynki), ul. Łanowa 43 A, ul. Łanowa 43 B, ul.
Radziwiłłowska 8B, ul. Chmielowskiego 6, ul. Praska 25 (3 budynki), ul. Łanowa 43 E.

DPS-SZ/W1.43/18 Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej os. Hutnicze 5, o powierzchni 1 030 m2 w zakresie
dostosowania do standardów Domów Pomocy Społecznej wraz z likwidacją barier architektonicznych
obejmująca wymianę instalacji elektrycznej, budowę szybu windowego wraz z montażem windy dla
osób niepełnosprawnych, przystosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
kompleksową wymianę stolarki drzwiowej i podłóg, malowanie pomieszczeń w całym DPS.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI RODZINNEJ

MOPS/W2.1/17 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie
Budowa i wyposażenie obiektu o pow. ok. 440 m2 na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze dla
14 podopiecznych. Budowa drogi dojazdowej o długości 130 m wraz z zagospodarowaniem terenu.

ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul.
Sienkiewicza 24 (ZIT)
Wykonanie termomodernizacji, modernizacji budynku Żłobka Samorządowego nr 14 przy ul.
Sienkiewicza 24 o pow. ok. 900 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

ZZM/Z3.2/18 Daj szansę
Wyposażenie placów zabaw w Żłobkach Samorządowych nr 18, 19, 20, 23, 27, obejmujące
zakup i montaż urządzeń zabawowych, małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz
zagospodarowanie terenu.

PROGRAM LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

ZBK/W4.1/14
Likwidacja barier architektonicznych w wybranych budynkach komunalnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
Opracowanie Koncepcji rozwoju systemu monitoringu wizyjnego na terenie Krakowa.
Budowa dwóch serwerowni na ul. Cechowej 19 i os. Na Stoku 1. Budowa dwóch centrów oglądu
systemu monitoringu wizyjnego na ul. Cechowej 19 i ul. Na Załęczu 2. Przeprowadzenie w 2019 r.
ewaluacji istniejącego systemu monitoringu wraz z realizacją w 2020 roku ustaleń obejmującą
budowę nowych punktów kamerowych i sieci światłowodowej.

ZIM/B1.13/17 Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki
Budowa remizy strażackiej OSP o pow. całkowitej 1 062 m2, obejmującej część biurową, sale
szkoleń, sale ćwiczeń, dyżurkę, warsztat i garaż. Budowa parkingu o pow. 70 m2, oraz drogi
dojazdowej do ul. Pysocice o dł. około 90 m.

TRANSPORT
BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z OŚWIETLENIEM ORAZ BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

ZDMK/T1.1/17 Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa
Budowa trasy rowerowej o długości ok. 800 m - w al. Kijowskiej (od ul. Lea do
ul. Mazowieckiej) oraz wykonanie przejazdu z ul. Wrocławskiej na wprost Fortów Kleparz.
Budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III.

ZDMK/T1.2/17 Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności do ul. Ujastek na odcinku ok. 150 m
(po obu stronach) wraz z wykonaniem wjazdu na ścieżkę z ul. Ujastek.
Budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III.

ZDMK/T1.5/17 Rozbudowa ul. Jodłowej
Rozbudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywieckiej do skrzyżowania ul. Klonowa –
ul. Przegorzalska o dł. 180 m.

ZDMK/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej
Rozbudowa ul. Maciejkowej na długości ok. 420 m. od ul. Łokietka do ul. Azaliowej –
dokumentacja projektowa.

ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi
Rozbudowa ulicy Czajna wraz z ulicami przyległymi: Powały z Taczewa, Podwórkowej,
Zyndrama z Maszkowic, Łamanej, Przewiewnej, Dźwińskiego o długości 1 820 m, wraz
z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

ZDMK/T1.11/18 Przebudowa al. Przyjaźni – etap II i III
Przebudowa al. Przyjaźni na odcinku: etap II - od skrzyżowania z al. Andersa w kierunku
al. Róż (wzdłuż osiedla Centrum C) długość ok. 300 m; etap III – od skrzyżowania z al. Solidarności
w kierunku al. Róż (wzdłuż os. Centrum B) długość ok. 260 m.

ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
ETAP V - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla , przebudowa
skrzyżowań, wodociągu, elektroenergetyki, oświetlenia, teletechniki, gazociągu , kanalizacji
sanitarnej wraz z budową kanalizacji opadowej na długości 877 m, budowa chodników i zatok
autobusowych, oraz rozbudowa ul. Korbutowej wraz z budową kanalizacji opadowej, przepompowni
ścieków, rurociągów tłocznych, przebudową sieci wodociągowej, energetycznej, oświetleniowej,
teletechniki oraz gazociągu na długości 395 m.
ETAP VI - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z budową
kanalizacji opadowej na długości 760 b oraz budowa kanalizacji opadowej w ul. Borowego.

ZDMK/T1.16/18 Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica
Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami
kolidującego uzbrojenia w tym przebudowę jezdni i chodników na odcinku o długości ok. 200 m
oraz przebudowę istniejących i wyznaczenie dodatkowych stanowisk postojowych (w rejonie
budynków nr 4, 6, 8).

ZDMK/T1.17/17 Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego
Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego (odc. ok. 100 m) w oparciu o
zapisy MPZP „Bieńczyce Szpital” jako drogi KDD1, wraz z objęciem w zakresie dokumentacji układu
drogowego znajdującego się na działce nr 3/9 i 24/9 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta i budową nowej
linii oświetleniowej.

ZDMK/T1.19/17 Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego
Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego o dł. 115m.
ZDMK/T1.20/17 Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie
Przebudowa przestrzeni publicznej o dł. 400 m i szer. 10 m do 14 m przy ul. Sławkowskiej
w Krakowie.

ZDMK/T1.22/18 Rozbudowa ul. Meiera
Rozbudowa ul. Meiera na odcinku o łącznej długości 550 m wraz z jednostronnymi
chodnikami:
- odcinek I od pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza,
- odcinek II od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza – dowiązanie do
zakresu planowanej budowy parkingu P&R Prądnik Czerwony.

ZDMK/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony
Rozbudowa ulicy klasy L na długości 2 150 m, o szerokości 7 m, z 9 skrzyżowaniami,
4 przepustami oraz skrzyżowaniem Skotnicka-Wrony-Podgórki Tynieckie – dokumentacja projektowa.

ZDMK/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa
Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa, klasy D na długości 560 m, o
szerokości 8 m – dokumentacja projektowa.
ZDMK/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec
Rozbudowa ulicy Mochnaniec, klasy L na odcinku o długości 923 m wraz z obustronnym
chodnikiem o szer. 2 m.

ZTP/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa
Budowa 844 szt. wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa oraz rozszerzenie
funkcjonowania przystanków komunikacji miejskiej o 15 stacji rowerowych, montaż modułów KMK
Bike – 47 szt. oraz instalacja 230 szt. rowerów w stacjach rowerowych.

ZDMK/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej
Przebudowa ulicy klasy Z na dł. 1 655 m, szer. 6 m, z chodnikiem dwustronnym o szer. 2 m.
oraz zatokami autobusowymi, kanalizacją opadową, rowu melioracyjnego, oświetleniem
i przebudową przepustu pod ul. Lubocką.

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)
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 o długości 4 700 m, o szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości
2 m.

ZDMK/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja,
Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)
Budowa ścieżki rowerowej o dł. ok. 3 350 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o dł.
ok. 650 m w ul. Piasta Kołodzieja (od pętli tramwajowej do ronda Piastowskiego, po obu stronach
ulicy), w ul. Mikołajczyka (od ronda Piastowskiego do istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie
wiaduktu nad ul. Okulickiego, po obu stronach ulicy), w ul. Srebrnych Orłów (po obu stronach ulicy),
w ul. Wiślickiej ( po wschodniej stronie ulicy).

ZDMK/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej
oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż
ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa o długości 4 600 m, szerokości 3 m.

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)
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr
Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do
Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o długości 2 900 m, o szerokości ok 2,5 m.

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)
Budowa ścieżki rowerowej o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

ZDMK/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do
ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)
Budowa ścieżki rowerowej o dł. 1 400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m. wzdłuż
ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do
skrzyżowania z ul. Trockiego.

ZDMK/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście
Wandy
Rozbudowa drogi klasy Z o dł. 1 210 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej wraz z budową
kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa.

ZIM/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy
Rozbudowa drogi klasy Z o dł. 1 210 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej wraz z budową
kanalizacji deszczowej.

ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"
Budowa kładki jednoprzęsłowej o długości ok. 148 m, szerokości ok. 14 m, wysokości
w najwyższym przekroju ok. 16 m, z dwoma skrajnymi pasami ruchu o szerokości użytkowej 3 m
przeznaczonymi dla ruchu pieszych i rowerzystów oraz środkowym pasem o funkcji widokowej
o szerokości użytkowej 2,6 m przeznaczonym wyłącznie dla ruchu pieszego – opracowanie
dokumentacji projektowej.

ZDMK/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały
Rozbudowa ulicy klasy D, o przekroju 1 x 2 (uliczny), z jezdnią o szerokości 7 m, z przebudową
skrzyżowań z ul. Agatową i ul. Nad Drwiną o łącznej dł. 1 620 m wraz z budową: kanalizacji
deszczowej, obustronnych chodników o szerokości 2 m, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer.
2 m, zatok autobusowych z peronami przystankowymi oraz budową oświetlenia .

ZDMK/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej
Budowa ul. Kolnej - drogi dojazdowej do ośrodka OSIR Kolna o dł. 1 100 m, droga klasy D
o szer. pasa drogowego 15 m (w tym: jezdnia szer. na 8 m, chodnik szer. na 3 m, ścieżka rowerowa
dwukierunkowa, rów odwadniający).

ZDMK/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń
Rozbudowa ul. Lubostroń w zakresie poszerzenia jezdni, budowy i przebudowy chodników,
przebudowy zjazdów i skrzyżowań, budowy miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową,
budowy peronów przystankowych, przebudowy i budowy kanalizacji ogólnospławnej, przebudowy
oświetlenia ulicznego i sieci energetycznej ,przebudowy sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej,
ciepłociągu oraz przebudowy ogrodzeń.

ZDMK/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej
Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej o dł. 150 m o szer. ciągu
pieszo-jezdnego 4,5 m, wraz z infrastrukturą techniczną oraz placem manewrowym i budową
pochylni dla osób niepełnosprawnych.

ZDMK/T1.117/15 Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy
ul. Żabiej
Budowa ulicy oraz sięgacza drogowego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 148 odcinek o dł. 400 m, wraz z budową kanalizacji opadowej, oświetleniem i przekładkami
kolidującego uzbrojenia, chodnikiem jednostronnym (odcinkami dwustronnym) miejscami
postojowymi i schodami i pochylnia dla osób niepełnosprawnych do Parku Jerzmanowskich –
dokumentacja projektowa.

ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów
Budowa ul. 8 Pułku Ułanów drogi klasy „Z” na odcinku od ul. Zawiłej do skrzyżowania
z ul. Kapelanka – Brożka – Grota Roweckiego wraz z budową chodników, dróg rowerowych,
infrastruktury technicznej oraz przebudową kolidującej infrastruktury. Przedmiotowy odcinek ulicy
posiada długość ok. 2 700 m, układ drogowy z jezdnią o szerokości 7,0 m i obustronnymi chodnikami
o szerokości 2,0 m oraz ścieżką rowerową biegnącą po prawej stronie jezdni o szerokości 3,0 m
(ścieżka zlokalizowana przy jezdni) lub 2,0 m dla ścieżki zlokalizowanej poza jednią.

ZDMK/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik
Przebudowa ul. Glinik od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej o dł. 1 570 m, w zakresie
poszerzenia ulicy, budowy obustronnych chodników o szer. od 1,5 m do 2 m, budowy przystanków
autobusowych, budowy kanalizacji opadowej przekładek lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia
oraz przebudowa ul. Wadowskiej wraz z przebudową kanalizacji opadowej na odcinku od ul. Glinik do
Potoku Struga Rusiecka, na dł. 280 m.

ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela
Zad. 1 - Rozbudowa ul. Wrobela do szerokości 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer.
2 m o dł. 475 m - odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączną wraz z przebudową
kolidującego
podziemnego
uzbrojenia
terenu
–
etap
I
Wykonany
.
Zad. 2 - Rozbudowa skrzyżowania ul. Rączna/Wrobela/Łutnia oraz rozbudowa ul. Wrobela na odcinku
od ww. skrzyżowania do ul. Husarskiej (dł. ok. 470 m) w tym budowa skanalizowanego wlotu
ul. Wrobela (od strony ul. Śliwiaka) z wydzieleniem pasa do lewoskrętu, budowę zatok autobusowych
– 2 szt., budowę dodatkowego pasa lewoskrętu z wylotu ul. Łutnia w ul. Wrobela, przebudowę wlotu
ul. Wrobela (od strony pętli w przewozie), budowę obustronnych chodników o szer. 2 m,
przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji opadowej, przekładki lub zabezpieczenie kolidującego
uzbrojenia (oświetlenie, teletechnika, wodociąg, gaz) – etap II – Wykonany.
Zad 3 - rozbudowa ul. Wrobela na odcinku od ul. Husarskiej do studni D 51 rejon bud 101a – dł. ok
390 m Poszerzenie jezdni do 6 -7 m, dwustronne chodniki szer. 2 m, budowa i przebudowa zjazdów,
budowa kanalizacji opadowej wraz z przyłączami, budowa przepompowni, przekładki lub
zabezpieczenie
kolidującego
uzbrojenia–
etap
III
Przekazane
do
przetargu.
Zad 4 - rozbudowa ul. Wrobela na odcinku od studni D 51 rejon bud 101a do planowanego placu do
zawracania przy wałach Wisły – dł. ok 810 m Poszerzenie jezdni do 6 -7 m, dwustronne chodniki szer.
2 m, przebudowa zjazdów, budowa kanalizacji opadowej wraz z przyłączami, przekładki lub
zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia, budowa pętli autobusowej i budowa placu do nawracania –
etap IV.

ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru
Funkcjonalnego (ZIT)
Zmodernizowanie systemu tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do
Krakowa pozwalającego na dostarczanie poszerzonej informacji (czas przejazdu na danych odcinkach,
trasach alternatywnych oraz informacji o parkingach Park & Ride). Zintegrowanie z istniejącym
systemem monitoringu dróg celem automatyzacji pozyskania danych i szacowania informacji o czasie
przejazdu. W ramach projektu wykonana będzie:
- budowa infrastruktury sieci światłowodowej - połączenie centralnego systemu z istniejącymi
stacjami pogodowymi na głównych trasach wlotowych oraz głównych ciągach komunikacyjnych
w mieście,
- dostawa nowych wyświetlaczy do tablic zmiennej treści, pozwalających na wyświetlenie większej
ilości informacji,
- modernizacja istniejącego systemu tablic – wykonanie niezbędnych prac informatycznych
w zakresie transmisji danych do tablic zmiennej treści,
- przebudowa systemu stacji osłony meteorologicznej,
- budowa systemu predykcji czasu przejazdu, w tym uzupełnienie ciągów komunikacyjnych o punkty
pomiarowe czasu przejazdu,
- wykonanie aplikacji mobilnej dla Komunikacji Miejskiej w Krakowie,
- implementacja interfejsów API do wymiany danych pomiędzy systemami o wartościach
pomiarowych oraz danych surowych po stronie nowego systemu oraz wybranych istniejących
systemów ITS.
ZDMK/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego
Przebudowa schodów o powierzchni ok. 258 m2 (43 m długości i ok. 6 m szerokości)
pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego – – dokumentacja projektowa.

ZDMK/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa ul. Tyniecka
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej,
odcinek o dł. 672 m, o szerokości 3 m wraz z poboczami o szer. 0,5 m. Ścieżka poprowadzona będzie
u podnóża wału rzeki Wisły i dowiązana do istniejącej ścieżki rowerowej na koronie wału.

ZDMK/T1.150/16 Przebudowa Rynku Kleparskiego
Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku ok 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym
chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.

ZDMK/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego
Rewitalizacja Placu Biskupiego – jezdnia na odcinku o dł. ok. 210 m o szer. 3,5 m
z obustronnym chodnikiem o szer. 1,2 – 2,30 m i pasem postojowym o szer. 2,5 m oraz terenem
zielonym o powierzchni 3 598 m2.

ZDMK/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej
Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej o długości ok. 300 m, z chodnikami
o szerokości ok. 2 m – dokumentacja projektowa.

ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowickiej
Rozbudowa ul. Witkowickiej jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 1 560 m,
jezdnią szer. 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m – dokumentacja projektowa.

ZDMK/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego
Rozbudowa ul. Chylińskiego jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 300 m o szer.
jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

ZDMK/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną
Przebudowa ok 180 m ul. Szafirowej (w tym: przebudowa jezdni do szer. 5 m, budowa
chodnika o szer. 2,5 m po str. płd.–wsch., budowa odc. kanalizacji deszczowej o dł. ok. 200 m,
oświetlenia ulicznego, kolidującego uzbrojenia). Budowa nowego odc. drogi (budowa jezdni dł. ok.
60 m, o szer. 5 m z poszerzeniami, obustronnych chodników (60 m x 2,5 m), budowa odc. kanalizacji
deszczowej oraz oświetlenia, przebudowa kolidującego uzbrojenia). Budowa skrzyżowania
czterowylotowego w formie mini ronda ( średnica zewnętrzna - 15 m, średnica wyspy środkowej 5 m, szer. jezdni ronda - 5 m) droga wewnętrzna – dokumentacja projektowa.

ZDMK/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozienickiej
Rozbudowa ul. Kozienickiej jako drogi gminnej lokalnej o dł. ok. 1 230 m o szer. jezdni 6 m
z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

ZDMK/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy
Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy.
ZDMK/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I
Zadanie nr 1:
Rozbudowa ul. Ważewskiego od ul. Zakopiańskiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego
i ul. Zakarczmie do granicy posesji nr 11 A i 13 ul. Ważewskiego oraz odcinkiem ok. 50 m
ul. Zakarczmie do wjazdu na posesję nr 8 ul. Zakarczmie wraz z odwodnieniem, oświetleniem
i przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskać ostateczną decyzję ZRID.
Zadanie nr 2:
Rozbudowa ul. Ważewskiego od nr 1 do posesji 16, 20 ul. Ważewskiego wraz
z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskać ostateczną decyzję
ZRID.
Zadanie nr 3:

Rozbudowa ul. Zakarczmie od nr 1 do posesji 17 ul. Zakarczmie wraz z odwodnieniem, oświetleniem
i przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskać ostateczną decyzję ZRID - Opracowanie
dokumentacji projektowej.

ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej
Rozbudowa ul. Stelmachów od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej oraz rozbudowa
ul. Piaskowej na odcinku od ul. Stelmachów do ul. Chełmońskiego wraz z budową oświetlenia
ulicznego i kanalizacji opadowej. Odcinek o łącznej długości 1 000 m o jezdni szer. 6 – 7 m wraz
z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

ZDMK/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łepkowskiego
Rozbudowa ul. Łepkowskiego na długości 600 m jezdnia o szer. 6 m wraz z odcinkową
budową chodnika.

ZDMK/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary
Rozbudowa
skrzyżowania
Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary.
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ZDMK/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej
Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu nad potokiem Bibiczanka zlokalizowanego
w ciągu drogi powiatowej ul. Dożynkowa – ul. Siewna, o dł. 9,3 m szer. 6 m (wraz z kładką dla
pieszych po jednej stronie mostu).

ZDMK/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej
Przebudowa ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem jezdnia dł. 760 m i szer. 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o zmiennej szer. 1,25 m – 2 m.

ZDMK/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana
Rozbudowa ul. Szafrana na odcinku ok. 300 m, o szerokości jezdni 6 m, z chodnikiem
dwustronnym o szer. 2 m.

ZDMK/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej
Budowa drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 Podgórze o długości 65 m,
szerokości 5 - 7,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowa ul. Tynieckiej
w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą oraz budowa drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek
8/10 8/3 obr. 3 Podgórze.

ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w
Prokocimiu
Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu.

ZDMK/T1.189/17 Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa – dostosowanie
ul. Widłakowej
Przebudowa ul. Widłakowej na odcinku ok. 450 m (szer. 6 m) oraz ul. Nierównej na odcinku
ok. 200 m (szer. 5,5 m) wraz z budową pętli autobusowej.

ZDMK/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)
Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej do ul. Przemiarki – odcinek o długości
ok 270 m i szer. 6 m z obustronnym chodnikiem o szerokości 2 m – dokumentacja projektowa.

ZDMK/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa,
Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek
Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka,
Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek.

ZDMK/T1.199/17 Modernizacja ul. Gałęzowskiego
Modernizacja ul. Gałęzowskiego na odcinku długości ok 84 m od ul. Homolacsa do
ul. Welońskiego – dokumentacja projektowa.

ZDMK/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego
Modernizacja ul. Niewodniczańskiego, droga klasy L 1/2, na odcinku od skrzyżowania z
ul. Myślenicką, Krzyżańskiego do ul. Chałubińskiego, wraz z odwodnieniem, budową kanalizacji
opadowej, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia, jednostronny chodnik. Długość
przewidzianego do rozbudowy odcinka ulicy wynosi ok. 600 m, szerokość jezdni 6 m – dokumentacja
projektowa.

ZDMK/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5
do granicy Miasta Krakowa
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Glogera, droga wojewódzka
nr DW794 klasy L 1/2, na odcinku od klasztoru Karmelitów Bosych do granicy miasta, o chodnik wraz
z odwodnieniem. Długość przewidzianego do rozbudowy odcinka ulicy wynosi ok. 700 m –
dokumentacja projektowa .

ZDMK/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do
Opolskiej (ZIT)
Budowa ścieżki rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29
Listopada od Żelaznej do Opolskiej.

ZDMK/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od
skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej
stronie do numeru Bogucianka 32
Budowa jednostronnego chodnika o zmiennej szer. do 2 m wraz z odwodnieniem przy
ul. Bogucianka od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego do budynku nr 32 – odcinek o dł. ok 250 m
wraz z budową kanalizacji opadowej – dokumentacja projektowa .

ZDMK/T1.212/17 Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1
Rozbudowa ul. Szparagowej na odcinku od ul. Rybitwy do ul. Półłanki na długości ok. 280 m
w tym poszerzenie jezdni do 6 m, budowa obustronnych chodników o szer. 2 m, budowa kanalizacji
opadowej, budowa przyłączy kanalizacji opadowej w granicach pasa drogowego, przekładki lub
zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia (oświetlenie, teletechnika, wodociąg, gaz).

ZDMK/T1.213/17 Program Budowy Chodników
Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa m.in. przy ul. Glogera
i ul. Nad Strugą.

ZDMK/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E
Budowa drogi wjazdowej o dł. ok. 70 m z al. Jana Pawła II na os. Centrum E.

ZDMK/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada
Budowa nowej ulicy łączącej ul. Ks. Felińskiego z al. 29 Listopada o dł. ok. 300 m
z obustronnymi chodnikami oraz budową odwodnienia i oświetlenia – dokumentacja projektowa.

ZDMK/T1.230/18 Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Armii Krajowej o długości ok. 650 m na odcinku od
ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.
Budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV

ZDMK/T1.232/18 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad
rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły długości ok 60 m na moście nad rzeką
Białuchą w Krakowie.

ZDMK/T1.235/18 Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i
ul. Orlińskiego
Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną przez ulicę Stella Sawickiego na
wysokości istniejącego skrzyżowania z ulicą Orlińskiego / skoordynowaną z najbliższymi
krzyżowaniami, przebudową istniejących ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, budową lewoskrętu
z ul. Orlińskiego, budowa przystanków autobusowych po obu stronach ulicy Stella-Sawickiego na
wysokości istniejącego skrzyżowania z ulicą Orlińskiego.

ZDMK/T1.239/18 Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem
oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego
Opracowanie analizy przedinwestycyjnej.

ZDMK/T1.246/19 Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla) rejon bloku 60
Budowa miejsc postojowych wzdłuż drogi wewnętrznej na wysokości budynków nr 60 i 61
wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - odcinek
ok. 50 m.

ZDMK/T1.249/19 Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada
Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada w rejonie skrzyżowania linii kolejowych:
nr 8 Warszawa – Kraków i nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj.

ZDMK/T1.250/19 Przebudowa ul. Pileckiego
Przebudowa ul. Pileckiego na długości ok. 130 m.

ZDMK/T1.254/19 Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Gen. Bolesława Roi
do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego
Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Gen. Bolesława Roi do
wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego – na długości ok. 991 m.

ZDMK/T1.256/19 Ul. Górnickiego - budowa chodnika
Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej lokalnej - ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem,
oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - odcinek ok. 400 m.

ZDMK/T1.257/19 Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2
Rozbudowa/ budowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku. ok 200 m od Al. 29 Listopada
wzdłuż bloku nr 2 oraz w pobliżu działki 660/8 obręb 29 Krowodrza – wykonanie chodników,
oświetlenia i przekładek kolidującego uzbrojenia (możliwa zmiana przebiegu istniejącego układu
drogowego).

ZDMK/T1.259/19 Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada
Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada na długości ok. 100 m.

ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum
Nauki przy al. Bora Komorowskiego
Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy
al. Bora Komorowskiego na długości około 600 m.

ZDMK/T1.262/19 Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej
Rozliczenie finansowe nakładów poniesionych na wykonanie infrastruktury komunikacyjnej.

ZTP/T1.265/19 LOW-CARB - Budowa potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności
niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich
Wykonanie podsystemu rowerów elektrycznych, wykonanie punktów przeładunkowych
w śródmiejskim obszarze funkcjonalnym obsługujących strefy ograniczonego ruchu samochodowego.

GOSPODARKA KOMUNALNA
PROGRAM CMENTARNICTWA

ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie
Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym
o łącznej powierzchni ok. 1 500 m2, w ramach którego będzie zlokalizowana spopielarnia zwłok
(z dwoma piecami kremacyjnymi). Docelowa powierzchnia cmentarza ok. 9 ha, przewidywana liczba
miejsc grzebalnych ok. 9000. Budowa parkingu dla potrzeb cmentarza z 89 miejscami postojowymi.
Budowa drogi dojazdowej o długości ok. 450 m, parkingu na 10 miejsc postojowych przy obiektach
spopielarni zwłok oraz wodociągu i kanalizacji.

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
PROGRAM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ZIELENI MIEJSKIEJ

JP/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu
ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej
Celem Programu Ograniczania Niskiej Emisji jest systemowe ograniczenie emisji substancji
szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł
ciepła i zastępowaniu ich systemami proekologicznymi. Realizacja programu zakłada likwidację
czynnych palenisk/ kotłowni węglowych znajdujących się w nieruchomościach położonych na terenie
Gminy Miejskiej Kraków, do momentu wejścia w życie zakazu stosowania paliw stałych (1 wrzesień
2019 r.).

JP/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów
słonecznych i pomp ciepła
Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidacje
czynnych palenisk/kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta.

ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich
Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich – etap I w zakresie modernizacji
fontanny Prof. Zinna wraz z jej otoczeniem, modernizacji i budowy alejek parku, budowy elementów
małej architektury, budowy placu zabaw i siłowni plenerowej oraz ogrodzenia parku.

ZDMK/O1.5/17 Posadowienie toalet na terenie Krakowa
Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

ZZM/O1.12/18 Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia
i Oświecenia
Budowa parku sensorycznego o pow. ok. 11,3 ha z punktem widokowym między osiedlami
Tysiąclecia i Oświecenia.

KSOS/O1.14/17 Przebudowa Parku Sportowego
Wykonana przebudowa Parku Sportowego przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym,
al. Powstania Warszawskiego 6 w tym: budowa hali tenisowej o pow. 1 253,5 m2, przebudowy
budynku wentylatorni 42,35 m2, zakup pierwszego wyposażenia do budynku zaplecza kortów.

ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego
Zagospodarowanie parku o pow. 3,26 ha w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni,
wykonania ścieżek, placów, małej architektury, oświetlenia i budowy kanału odprowadzającego wody
z istniejących stawów w Parku Duchackim z wyłączeniem budynku dworu.

JP/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)
Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidację
czynnych palenisk/kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta. Realizacja założonych
efektów projektu w ramach RPO WM 2014 - 2020.

ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3
Przebudowa istniejących budynków schroniska oraz budowa budynku administracyjnosocjalnego, ambulatorium i pawilonów dla bezdomnych zwierząt o łącznej pow. użytkowej około
3 305 m2.

ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek
Zagospodarowanie terenu Parku Zakrzówek o pow. ok. 516 867 m2 (w tym zbiornik wodny
170 652 m2) w tym wykonanie: oświetlenia, ścieżek parkowych, rewitalizacji zieleni, przebudowanie
ruin spichlerza.

ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty
Rewaloryzacja Parku Bednarskiego o pow. ok. 8,3 ha w zakresie uporządkowania zieleni
modernizacji alejek, oraz małej architektury.

ZZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich
Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w zakresie budowy: placu zabaw o pow. 4 460 m2,
pumptracku, skateparku o pow. 983 m2, pawilonu ze stawem oraz alejek.

ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta
Utworzenie Parku Reduta o powierzchni 7,8 ha, w tym budowa: pawilonu z przeznaczeniem
na kawiarnię o pow. 200 m2, dwóch placów zabaw o pow. 525,5 m2, parku tresury psów o pow.
451 m2.

ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i
lokalach będących w zasobach ZBK
Likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne
źródło ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków
Komunalnych w Krakowie.

ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego
Kompleksowa rewaloryzacja Wzgórza Wawelskiego o powierzchni 0,5 ha.

ZZM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea na ośrodek edukacji
ekologicznej
Przystosowanie terenu o powierzchni ok. 1 900 m2 w tym 468 m2 powierzchni Pawilonu przy
Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.
ZZM/O1.82/17 Zamieszkaj obok parku
Utworzenie nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz terenu
obok hangaru.

ZZM/O1.86/17 Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS
Bieżanowianka
Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka –
dokumentacja projektowa.

ZZM/O1.96/17 Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności
Budowa Smoczego Skweru o pow. 2000 m2 na ul. Wolności – dokumentacja projektowa.

ZZM/O1.101/17 Program budowy Smoczych Skwerów
Wybudowane Smocze Skwery w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa.

ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem
Reduta
Połączenie Parków Złotego Wieku i Reduta wraz z budową torów do downhill i skoków
rowerowych.

ZZM/O1.116/17 Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej
Budowa tężni solankowej wraz z rewitalizacją Zalewu Nowohuckiego.

ZZM/O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana
Rewitalizacja Parku Jordana o pow. 21,5 ha. Budowa i przebudowa wodnego placu zabaw,
przebudowa amfiteatru, budowa ścieżki zdrowia, budowa i przebudowa placów zabaw placów zabaw
i terenów sportowych, małej architektury

GK/O1.125/18 Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej
Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej.
Planowane jest budowa instalacji o mocy od 10 do 50 kWp. Lokalizacja oraz wielkość instalacji
zostaną wskazane po wykonaniu analizy techniczno-ekonomicznej oraz ekspertyzy konstrukcyjnej
dachu. Ilość wykonanych instalacji zależna jest od wielkości instalacji, w ramach środków
finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia.

JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa
Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia
zadań z zakresu termomodernizacji.

ZZM/O1.127/18 Zalew Bagry – zagospodarowanie
Zagospodarowanie Zalewu Bagry o pow. ok 6 ha na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w tym:
wykonanie alejek, oświetlenie parkowe, pomost w ciągu pieszym oraz wyposażenie w elementy
małej architektury.

ZZM/O1.128/18 Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa
Budowa tężni solankowych na terenie Miasta Krakowa w wybranych lokalizacjach.

ZZM/O1.129/18 Park przy ul. Wadowickiej
Utworzenie Parku o pow. 80 a przy ul. Wadowickiej.

ZZM/O1.133/18 Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie
Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie w tym wykonanie: elementów małej architektury,
przebudowy oświetlenia i układu drogowego.

ZZM/O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na
terenie Nowej Huty
Rewitalizacja 8 wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty (osiedle: Ogrodowe,
Zielone, Na Skarpie, Centrum B, Centrum A, Centrum D, Górali, Zgody).

ZZM/O1.144/18 Life Urbangreen
Utworzenie innowacyjnej platformy technologicznej usprawniającej zarządzanie terenami
zielonymi.

ZZM/O1.172/19 Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy ( na odcinku od al. Focha do
ul. Piastowskiej)
Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy

ZZM/O1.173/19 Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw
Modernizacja placów zabaw.

ZZM/O1.174/19 Parki kieszonkowe
Wybudowanie parków kieszonkowych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

ZZM/O1.175/19 Park Młynówka Królewska
Rewitalizacja Parku Młynówka Królewska, w tym wykonanie: alejek parkowych, obiektów
małej architektury, rewitalizacji zieleni.

ZZM/O1.176/19 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy
Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych, w tym wykonanie: elementów małej architektury,
obiektów obsługi ruchu pieszego, rowerowego i rolkowego, rewitalizacja zieleni.

ZZM/O1.178/19 Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki
Wybudowany park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki.

ZIM/O1.182/19 Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
Wybudowany Budynek Główny Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, o pow. 600 m2.

ZZM/O1.184/19 Ogród nad Sudołem
Utworzenie Ogrodu nad Sudołem o pow. 1,3 ha.

ZZM/O1.186/19 Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole
Podstawowej nr 149
Zrewitalizowany Park Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole
Podstawowej nr 149 o łącznej powierzchni 4,22 ha.

ZZM/O1.188/19 Rewitalizacja Placu Axentowicza
Zrewitalizowany Plac Axentowicza o powierzchni 5200 m2.

ZZM/O1.190/19 Rewitalizacja Kamieniołomu Libana
Rewitalizacja Kamieniołomu Libana:
- zagospodarowanie terenu i prace zabezpieczające istniejącą infrastrukturę – rozbiórka
części naziemnych budynków pozostających w ruinie, wyburzenie elementów infrastruktury, budowa
parkingów (60 miejsc postojowych), iluminacja budynków i budowli, prace zabezpieczające,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne – oczyszczenie i konserwacja
elementów infrastruktury poprzemysłowej, odtworzenie i udostepnienie niektórych elementów
infrastruktury, wykonanie elementów małej infrastruktury, wykonanie ścieżek rowerowych – 800 m,
założenie ogrodu sensorycznego, ogrodu geologicznego, założenie ogródka działkowego, wykonanie
tarasów – 500 m2, wykonanie ścieżek spacerowych – 220 m, wykonanie kładek wyniesionych
drewnianych – 1300 m,
- odtworzenie fragmentów scenografii Listy Schindlera,
- remont konserwatorski – 4 budynki, odbudowa i adaptacja budynku na stację tyrolki,
Budowa i montaż tyrolki, urządzenie ściany wspinaczkowej, przygotowanie kina plenerowego,
- budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej –
przygotowanie drogi pożarowej i wewnętrznej, oświetlenie terenu, rozbudowa sieci przyłączy
energetycznych, wodnych i wodociągowych, odwodnienie terenu, instalacja fotowoltaiczna,
wentylacja budynku, instalacja 4 pomp ciepła, stacja trafo,
- zastosowanie paneli fotowoltaicznych na wiacie rowerowej oraz opraw oświetleniowych w
technologii LED.
PROGRAM OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód
opadowych"
Wzrost montowanych systemów deszczowych w nieruchomościach znajdujących się na
terenie Gminy Miejskiej Kraków.

MIESZKALNICTWO
PROGRAM POZYSKIWANIA MIESZKAŃ

ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 46 lokalami mieszkalnymi o łącznej
powierzchni około 2 500 m2 i kubaturze około 9 800 m3, 41 naziemnymi miejscami postojowymi (w
tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych), 15 miejscami na parkingu podziemnym.

ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby
i ul. Zalesie
Budowa zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z ok. 350 lokalami
mieszkalnymi (w tym 20 lokali dla osób niepełnosprawnych) o łącznej powierzchni użytkowej
ok. 14 000 m2, 2 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 580 m 2, 240 naziemnymi
miejscami postojowymi (w tym 21 miejsc dla osób niepełnosprawnych).

ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza
Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 165 lokalami mieszkalnymi o
łącznej powierzchni użytkowej ok. 6 910 m2, jednym lokalem użytkowym o pow. 11 m2, 97 miejscami
postojowymi (w tym 9 dla osób niepełnosprawnych) oraz placem zabaw dla dzieci.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ BUDOWA SAL
GIMNASTYCZNYCH

MCOO/E1.3/18 Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28 o dodatkowe pomieszczenia o
łącznej powierzchni 2 638 m2 . Pierwsze wyposażenie. Zagospodarowanie terenu

MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych
Realizacja prac termomodernizacyjnych w:
1. Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Młyńska Boczna 4,
2. Przedszkolu Samorządowym nr 38, ul. Jabłonkowska 29 a,
3. Szkole Podstawowej nr 2, ul. Strzelców 5 a,
4. Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12,
5. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1,
6. Szkole Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29, 34,
7. Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze 16,
8. Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12,
9. Szkole Podstawowej nr 38, ul. Fr. Nullo 23,
10. Szkole Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6,
11. Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigonia 2,
12. Szkole Podstawowej nr 61, ul. Popławskiego 17,
13. Szkole Podstawowej nr 64, ul. Sadzawki 1,
14. Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 77, os. Złotego Wieku 36
15. Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17,
16. Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4,
17. Szkole Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18,
18. Szkole Podstawowej nr 92 / Młodzieżowy Dom Kultury im. Korczaka, os. Kalinowe 18,
19. Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31,

20. Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10,
21. Szkole Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36,
22. Szkole Podstawowej nr 101, os. Jagiellońskie 9,
23. Szkole Podstawowej nr 104, os. Wysokie 7,
24. Szkole Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31,
25. Szkole Podstawowej nr 117, ul. Kurczaba 15,
26. Szkole Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16,
27. Szkole Podstawowej nr 126, os. Tysiąclecia 57,
28. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13,
29. Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5,
30. Gimnazjum nr 9, ul. Kazimierza Odnowiciela 2,
31. Gimnazjum nr 13 i Szkole Podstawowej nr 109, ul. Mackiewicza 15,
32. Szkole Podstawowej nr 92, os. Strusia 19,
33. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Blachnickiego 1,
34. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. „Wilka” - Wyrwińskiego 1,
35. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17, ul. Fredry 65 – 71,
36. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2,
37. Szkole Podstawowej nr 141, ul. Sawy-Calińskiego 12,
38. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2,
39. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20,
40. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52,
41. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14,
42. Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35,
43. X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8,
44. Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9,
45. Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31,
46. Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12,
47. Młodzieżowym Domu Kultury (filia), ul. Na Wrzosach 57,
48. Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102,
49. Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, al. Focha 39 (3 budynki),
50. Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ul. Ułanów 21A,
51. Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49,

52. Internacie Zespołu Szkół Łączności, ul. Nowaczyńskiego 2,
53. Internacie Zespołu Szkół nr 1, ul. Ułanów 3,
54. Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i
Słabowidzących, ul. Tyniecka 6,
55. Przedszkolu Samorządowym nr 65, ul. Strzelców 5,
56. Przedszkolu Samorządowym nr 44, ul. Żuławskiego 9,
57. Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Bieżanowska 40,
58. Przedszkolu Samorządowym nr 92, ul. Parkowa 14,
59. Przedszkolu Samorządowym nr 119, ul. Za Targiem 4
60. Przedszkolu Samorządowym nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28,
61. Przedszkolu Samorządowym nr 152, os. Piastów 10,
62. Przedszkolu Samorządowym nr 176, ul. Aleksandry 15,
63. Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2, ul. Porzeczkowa 3,
64. Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, ul. Prawocheńskiego 7,
65. Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy 2,
66. Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4,
67. Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a,
68. Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13,
69. Przedszkole Samorządowe nr 124, ul. Zwycięstwa 22.
Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada do wymogów
przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych.

MCOO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)
Realizacja prac termomodernizacyjnych w:
1. III Liceum Ogólnokształcącym, os. Wysokie 6,
2. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29 a,
3. Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1,
4. Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49,
5. Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235,
6. Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25,
7. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Zamoyskiego 100,
8. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „CAiCZR”, ul. Spadochroniarzy 1,

9. VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Skarbińskiego 5,
10. VIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grzegórzecka 24,
11. IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Czapińskiego 5,
12. XIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Sądowa 4,
13. Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16,
14. Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3,
15. Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15
16. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul.
Tyniecka 6,
17. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, os. Teatralne 33,
18. Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20,
19. Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38,
20. Przedszkolu nr 6, ul. Bujaka 17,
21. Przedszkolu nr 108, os. Handlowe 3,
22. Przedszkolu nr 137, ul. Na Błonie 15 c,
23. Przedszkolu nr 140, ul. Słomiana 8,
24. Przedszkolu nr 175, ul. Siewna 23 c,
25. Przedszkolu nr 178, ul. Sudolska 3,
26. Przedszkolu nr 185, os. Dywizjonu 303 49,
27. Przedszkolu nr 187, os. Piastów 48.

MCOO/E1.13/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej
Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w :
- Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Krupnicza 42 a 31-123 Kraków
- Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 al. Adama Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

MCOO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne
Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w jednostkach oświatowych w tym:
1. Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337,
2. Szkole Podstawowej nr 106, ul. Litewska 34,
3. Szkole Podstawowej nr 137, ul. Wrobela 79,
4. Szkole Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13,
5. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Kazimierza Odnowiciela 2.

6. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,ul. Miodowa 36;
7. Zespole Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15,
8. Modernizacja kuchni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 24, ul.
Aleksandry 17.

MCOO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6
Budowa 6 - oddziałowego przedszkola o pow. 2 343 m2 dla 250 dzieci, wykonanie
zagospodarowania terenu wraz z 8 miejscami parkingowymi, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych,
budowa ciągów pieszych i kołowych, placu zabaw oraz ogrodzenia. Zakup pierwszego wyposażenia.

ZIM/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego o powierzchni ok. 5 885 m2 dla ok. 500 dzieci z aulą,
biblioteką, salą komputerową i gimnastyczną oraz zapleczem kuchennym wraz z budową boiska i
placu zabaw.

MCOO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali
gimnastycznej
Rozbudowa o skrzydło rehabilitacyjne o pow. 451 m2 i modernizacja sali gimnastycznej,
zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie drogi przeciwpożarowej, odtworzenie boisk. Zakup
pierwszego wyposażenia.

MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych
Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych, w tym:
- Przedszkola nr 6, ul. Bujaka 17,
- Przedszkola nr 63, ul. Zagościniec 1,
- Przedszkola nr 97, os. Kalinowe 11,
- Przedszkola nr 185, os. Dywizjonu 303 49,
- Przedszkola nr 135, ul. Stępnia 1,
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25,
- Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 4, ul. Urzędnicza 65 – etap II,
- Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29,
- Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3.

MCOO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w tym budowa budynku szkoły o powierzchni
użytkowej ok. 4600 m2 z salą gimnastyczną wraz z budową infrastruktury drogowej, w tym drogi
pożarowej, ogrodzenia i boiska. Zakup pierwszego wyposażenia.

MCOO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa
Rozbudowa szkoły o szatnię, świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną wraz z zapleczem o
łącznej powierzchni użytkowej 2288,6 m2. Zakup pierwszego wyposażenia.

ZIS/S1.89/16 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29
Budowa sali gimnastycznej o pow. zabudowy ok. 975 m2. Zakup pierwszego wyposażenia.
Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury technicznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29.

ZIS/E1.114/18 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34
Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej Nr 26, ul. Krasickiego 34 wraz z pierwszym
wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

MCOO/E1.119/19 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Złocień
Budowa zespołu - szkolno przedszkolnego na os. Złocień. Zagospodarowanie terenu. Zakup
pierwszego wyposażenia.

LO V/E1.128/18 V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza
Adaptacja poddasza budynku V Liceum Ogólnokształcącego na pomieszczenia dydaktyczne
oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. Zakup pierwszego wyposażenia.

MCOO/E1.130/19 Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86
Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 o nowy budynek z 7 salami
dydaktycznymi.

MCOO/E1.134/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134 o nowe sale dydaktyczne.

MCOO/E1.136/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 o 4 nowe sale dydaktyczne.

SPORT I REKREACJA
BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel
Modernizacja hali sportowej w zakresie podłogi sportowej i wentylacji. Przebudowa
pomieszczeń szatniowych.

ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki
Przebudowa dwóch budynków klubowych (w zakresie m.in. elewacji, dachu, stolarki
okiennej, drzwiowej, instalacji wewnętrznych) wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21
Budowa krytego basenu o wym. 16m x 25 m i głębokości od 1,2 m do 1,8 m z 6 torami.
Budynek pływalni o wym. 21 m x 63 m wraz z zapleczem sanitarnym (w tym dla osób
niepełnosprawnych), socjalnym, szatniowym.

ZIS/S1.12/17 KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu
Budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu.

ZIS/S1.14/11 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7
Przebudowa istniejących boisk sportowych na boiska wielofunkcyjne w tym: boiska do piłki
ręcznej o wym.24 m x 44 m, boiska do koszykówki i siatkówki o wym.10 m x 32 m. Budowa: bieżni
4 torowej, siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie terenu (chodniki,
parkingi). Oświetlenie terenu.

ZIS/S1.16/17 Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą
Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" wraz z pierwszym wyposażeniem,
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą ( etap I) .
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą w tym dla
potrzeb osób niepełnosprawnych. ( etap II).

ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce
Budowa krytego basenu z pełnowymiarową 25 niecką o powierzchni lustra wody 426 m2
i ruchomym dnem wraz z zapleczem sanitarno - rehabilitacyjnym i pierwszym wyposażeniem
(powierzchnia użytkowa budynku 3 024 m2, kubatura 15 467 m3). Budowa drogi kategorii gminnej
klasy dojazdowej o dł. 350,0 m (hm 0+00,00 do hm 3+50,00), od ulicy Facimiech drogi gminnej klasy
lokalnej, do wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji wraz z przebudową

skrzyżowania z ul. Facimiech (droga gminna klasy lokalnej) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną,
zagospodarowanie terenu.

ZIS/S1.46/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus
Modernizacja budynku klubowego o kubaturze 3 623,2 m3 wraz z zapleczem szatniowym i
administracyjnym łącznie z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu (w tym miasteczko
komunikacyjne), monitoringiem i oświetleniem.
ZIS/S1.58/16 Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz
Prokocim
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią o wym. 44 m x 24 m wraz z przykryciem
balonowym, zapleczem sanitarno-szatniowym o pow. 115 m2 i kubaturze 460 m3, oświetleniem,
zagospodarowaniem terenu.

ZIS/S1.59/16 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)
Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka). Rozbudowa i
przebudowa budynków zaplecza stadionu. Przebudowa płyty boiska na boisko o sztucznej
nawierzchni wraz z trybunami wolnostojącymi z zadaszeniem, infrastrukturą i oświetleniem (w tym
dostosowanie stadionu do wymogów MZPN). Wykonanie dodatkowych robót ziemnych, stabilizacji
skarpy od strony północnej, renowacji muru granicznego od strony południowej.

ZIS/S1.75/16 Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr
158, ul. Strąkowa 3a
Budowa krytego basenu z zapleczem o powierzchni zabudowy hali ok. 1500 m2 przy Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa, wraz z wyposażeniem, zapleczem
sanitarnym, socjalnym, szatniowym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

ZIS/S1.80/16 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej
Budowa hali sportowej o powierzchni całkowitej 2 949 m2 wraz z zapleczem,
zagospodarowaniem ternu, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem.

ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie
Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie o 3 kondygnacjach + 1 podziemna
o powierzchni zabudowy 681 m2 i kubaturze 4 700 m3 wraz z pierwszym wyposażeniem,
zagospodarowaniem terenu i monitoringiem.

ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych
Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boisk przyszkolnych wraz z infrastrukturą sportową.
Rewitalizacja boisk przyszkolnych wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta w
wybranych lokalizacjach przyszkolnych w tym zgłaszanych przez Dzielnice i inne jednostki.

ZIS/S1.88/17 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al.
Kijowska 8
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB budowy basenu. Budowa
krytego basenu o pow. ok. 1 630 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8. Zagospodarowanie ternu, zakup pierwszego
wyposażenia.

ZIS/S1.91/17 Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi
Wykonanie analiz możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego pn."Salwator".
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB dla budowy sali gimnastycznej.

ZIS/S1.98/19 Modernizacja boisk przy ul. Weissa
Modernizacja kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy ul. Weissa wraz z elementami małej
architektury.

ZIS/S1.101/19 Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie
ulic Lubostroń/Kolista
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz
z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista.

ZIS/S1.104/19 Hala Sportowa przy SP 74 w Branicach
Budowa Sali gimnastycznej z polem gry o wymiarach 40m x 20m wraz z zapleczem,
infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i pierwszym wyposażeniem.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA
REWALORYZACJA I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

KD/K1.7/17 Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul.
Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w
Krakowie
Wykonanie adaptacji i termomodernizacji obiektu zabytkowej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej
22 o powierzchni 3 872 m2 na potrzeby nowoczesnego centrum wystawienniczego i edukacyjnego
Muzeum Fotografii w Krakowie.

ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu
Harcerskiego
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego wykonanie zagospodarowania terenu na powierzchni ok. 4 ha, wykonanie prac w obiekcie fortu.

ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na
bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek
Restauracja wraz z adaptacją Fortu 52 „Borek” o powierzchni 1 386 m2 i kubaturze 11 032 m3
na siedzibę podmiotów kultury.

KD/K1.16/16 Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego
centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego.
Przebudowa zabytkowego budynku siedziby Muzeum Fotografii w Krakowie (przy ul.
Józefitów 16) o powierzchni 2 780 m2 zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi i utworzenie tam
nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego.

KD/K1.20/18 Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO
Rewitalizacja otoczenia dawnego obiektu kinoteatru Wrzos o powierzchni całkowitej 634 m2
i powierzchni zabudowy 52 m2 na potrzeby Teatru KTO.

ZBK/K1.23/19 Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka"
wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego
w Krakowie
Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz
z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego – wykonanie prac
wykończeniowych w obiekcie fortu oraz budowa nowego budynku muzeum.

KD/K1.25/19 Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella Sawickiego
Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella – Sawickiego 41.

BUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW NA CELE KULTURALNE

KD/K2.6/17 Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum
Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii
Przebudowa i modernizacja budynku o pow. 2 170 m2 os. Szkolne 26 tzw. Nowe Skrzydło
dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii.

KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Zamoyskiego 50 o powierzchni całkowitej
1 071 m , powierzchni użytkowej 857 m2 i kubaturze 5 856 m3 na potrzeby Teatru KTO.
2

KD/K2.20/16 Poprawa efektywności energetycznej Teatru "Groteska" (ZIT)
Ocieplenie części zewnętrznej ściany południowo-zachodniej wraz z modernizacją obróbek
blacharskich oraz zabezpieczeniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj
Budowa Centrum Kultury Ruczaj o powierzchni użytkowej około 5 000 m2 i kubaturze
około 22 000 m3 z przeznaczeniem na miejsce animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji
artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury.

ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej
Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej o pow. 990 m2 i kubaturze 4000 m3,
stanowiącego strukturę towarzyszącą Parku Ogrodu Płaszów.

ZIM/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci „KL Plaszow”
Opracowanie projektu wykonawczego wymiany nawierzchni na fragmencie ul. Abrahama (ok.
400 m) oraz zabezpieczenie fragmentów terenu dawnego cmentarza.

ZBK/K2.38/18 Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7
Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego.

KD/K2.53/18 MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im.
St. Lema w Krakowie
Modernizacja terenu o pow. ok 2,5 ha, w tym modernizacja strefy wejścia, utworzenie nowej
przestrzeni edukacyjnej, zmodernizowanie istniejącej ścieżki, małej architektury a także oświetlenia.
Utworzenie nowych alejek oraz rozbudowanie przestrzeni magazynowej.

KD/K2.56/18 Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków
Zakup i adaptacja lokalu przy ul. Agatowej wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby filii
Biblioteki Kraków.

KD/K2.58/18 Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK
Modernizacja infrastruktury terenu zewnętrznego otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury
o powierzchni ok. 32 946 m2.

KD/K2.65/18 Adaptacja i modernizacja budynku przy Pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego
Forum Kultury
Adaptacja i modernizacja budynku dawnej szkoły przy Pl. Matejki 11.

KD/K2.76/19 Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do
prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni
Modernizacja budynku Teatru Ludowego (budynek Stolarnia) o powierzchni użytkowej
2 866 m2 dla potrzeb działalności Teatru, zakup pierwszego wyposażenia.

ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM
MODERNIZACJA BUDYNKÓW ORAZ ROZBUDOWA I UNOWOCZEŚNIANIE INFRASTRUKTURY
INFORMATYCZNEJ

IT/A1.1/99 System Informatyczny UMK
Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK obejmująca: rozbudowę aplikacji
wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych,
zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, modernizację i rozbudowę infrastruktury
teleinformatycznej oraz zakup sprzętu komputerowego. Realizacja projektów programu
Elektroniczna Komunikacja i Obsługa i Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej
Kraków.

GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego I Kartograficznego oraz Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej
Zakup i wdrożenie dodatkowych funkcjonalności systemu Zintegrowany System Obsługi
Zasobu (ZSOZ) oraz aplikacji Internetowy System Danych Przestrzennych (ISDP), integracja Portalu
MSIP Obserwatorium z Miejską Platformą Internetową "Magiczny Kraków". Zakup dodatkowych
licencji oraz infrastruktury informatycznej niezbędnej do prowadzenia Powiatowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) i Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSiP).
Polepszenie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z zasobu PZGIK
oraz MSIP. Rozbudowa funkcjonalności istniejących aplikacji i Systemów w Wydziale Geodezji, MSIP
w tym Portalu MSIP Obserwatorium.

OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i
Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków
Wdrożenie i rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych, w tym w szczególności:
Elektronicznego Urzędu, Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), Workflow,
Extranetu, Środowiska programowo - sprzętowego. Realizacja części modułów, zainicjowanych w
projekcie SEUP kontynuowana jest w ramach Programu „Elektroniczna Komunikacja i Obsługa”.
Przeprowadzenie integracji z systemami dziedzinowymi, funkcjonującymi w UMK. Rozbudowa
wdrażanych i utrzymywanych modułów systemu o aktualizacje uzupełniające. Rozbudowa Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kraków oraz nowoczesnych serwisów elektronicznych.
Stworzenie i wdrożenie strategii zarządzania usługami dla UMK oraz narzędzi wspomagających.
Realizacja Uchwały RMK dot. budowy i wdrożenia rozwiązania informatycznego, zapewniającego
możliwość korzystania z publicznych danych miejskich (Otwarte Dane - Open Data).Wdrożenie
aplikacji informatycznej do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków

ZBK/A1.6/17 Termomodernizacja budynków komunalnych
Termomodernizacja wybranych budynków komunalnych.

ZIM/A1.7/18 Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116
Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej budowy obiektu USC wraz z uzyskaniem
decyzji o PNB oraz realizacja decyzji administracyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych

ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)
Uzyskanie decyzji o PNB. Budowa Archiwum o pow. 3 803 m2 i kubaturze 14 800 m3
obejmująca budowę trzech hal magazynowych i adaptację budynku byłej szkoły na zaplecze biurowe
Archiwum.

GD/A1.10/17 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych
rejestrów publicznych
Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych i zdolności rejestrów publicznych do
wzajemnej wymiany danych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego Zintegrowany

System Obsługi Zasobu (ZSOZ) do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego wraz z migracją danych i dostosowaniem do nowych przepisów.
Rozbudowa istniejącej infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP).
OR/A1.20/16 Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa
dla obywateli i biznesu
Rozwój usług w ramach e –administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa, w tym:
cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta poprzez zakup i
wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa oraz cyfryzacja usług
świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat poprzez zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.

OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
Wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w
budynku wysokim przy Al. Powstania Warszawskiego 10, ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego w budynku UMK ul. Wielopole 17a.

ZBK/A1.30/17 Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych
Instalacja zbiorczych tablic informacyjnych na terenie wybranych nieruchomości.

ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul.
Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15
Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24,
24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15

ZBK/A1.32/18 Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach
komunalnych będących w zarządzie ZBK
Wykonanie wybranych instalacji wewnętrznych w budynkach komunalnych będących w
zarządzie ZBK.

ZBK/A1.33/18 Przebudowa lokali komunalnych
Przebudowa wybranych lokali komunalnych.

ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych
Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych.

ZBK/A1.35/18 Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach
komunalnych będących w zarządzie ZBK
Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy wybranych budynkach
komunalnych będących w zarządzie ZBK.

ZIM/A1.36/18 Klaster innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych, które
zostaną przystosowane do funkcji biurowej, usługowej i magazynowej. Projekt obejmuje teren o
pow. 1,1 ha, na którym zlokalizowane są 2 budynki magazynowe A i B o zróżnicowanej wielkości.
Całkowita pow. budynków to ok. 0,92 ha, pow.użytkowa:0,60 ha, ponadto na ter. o pow. 0,84 ha
przewiduje się realizację ciągów pieszych do obiektów i zieleni urządzonej, parking na ok. 120 miejsc,
przebudowę drogi dojazdowej z placem manewrowym o łącznej pow. użytkowej ok. 0,37 ha. Projekt
będzie realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

ZIM/A1.44/18 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy
Miejskiej Kraków
Zaadaptowanie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej
Kraków.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych
i pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta.

GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych
Wypłacenie należnych odszkodowań.

GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych
Ustalenie i wyplata odszkodowań za:
- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r.
o gospodarce nieruchomościami,
- za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art.. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

GS/A2.4/19 Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)
Pozyskanie nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar
Wesoła).

GS/A2.5/19 Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego
Pozyskanie nieruchomości stanowiących teren Lasu Borkowskiego.

3) ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK

ZDMK/DIW/T-III-13/19 Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych
Rozbudowa ul. Białych Brzóz oraz budowa miejsc parkingowych z uwzględnieniem
przebudowy odcinka ul. Ostroroga, na długości ok.160 m.

ZDMK/DIW/T-III-14/19 Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego
Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego - sięgacz pomiędzy budynkami nr 6 i 8.

ZDMK/DIW/T-III-15/19 Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów
na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128
Przebudowane oświetlenie w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128.

ZDMK/DIW/T-III-16/19 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa
drogowego ul. Rozrywka
Budowa ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 180 m, na odcinku od ul. Reduta do
istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka - rejon bl. nr 14.

ZDMK/DIW/T-IV-8/16 Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego
Budowa miejsc postojowych na powierzchni 1300 m2.

ZDMK/DIW/T-IV-10/19 Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha
Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha na odcinku o długości ok. 25 m.

ZDMK/DIW/T-IV-11/19 Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki
Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki na długości ok. 130 m.

ZDMK/DIW/T-VI-4/16 Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22
Przebudowa drogi osiedlowej na dł. 155 m wzdłuż bloków nr 18, 22.

ZDMK/DIW/T-VI-8/15 Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy
Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy o dł. ok. 50 m w przedłużeniu ul. Brzegowej.

ZDMK/DIW/T-VI-9/18 Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów
Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów, 5 lamp z oprawami LED.

ZDMK/DIW/T-VI-10/18 Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71
Wybudowane zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71, ok. 4 miejsca
parkingowe równoległe.

ZDMK/DIW/T-VI-11/19 Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą
Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą na odcinku ok. 195 m.

ZDMK/DIW/T-VI-12/19 Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek
Przebudowa ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości
ok. 200 m, z uwzględnieniem jednego kierunku (na odcinku od ul. Wapiennik do Myczkowskiego).

ZDMK/DIW/T-VII-10/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII
Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII.

ZDMK/DIW/T-VII-12/18 Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze
skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej
Budowa chodnika wraz ze schodami, łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt
i Bażanciej na długości ok. 50 m.

ZDMK/DIW/T-VII-13/18 Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej
Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej na długości ok. 50 m.

ZDMK/DIW/T-VIII-1/12 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII
Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

ZDMK/DIW/T-VIII-8/17 Oświetlenie Mostu Retmańskiego
Budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego.

ZDMK/DIW/T-IX-2/17 Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego
Wybudowany chodnik w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła Mireckiego do działki
nr 470/2 o długości ok. 70 m.

ZDMK/DIW/T-IX-4/17 Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza
Wybudowane oświetlenie w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza na odcinku ok. 170 m wraz
z szafą oświetlenia.

ZDMK/DIW/T-IX-16/16 Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika o długości ok. 170 m w ul.
Zbrojarzy na odcinku od budynku nr 64 do mostku na Młynnym Kobierzyńskim przy ul. Falowej.

ZDMK/DIW/T-X-3/19 Doświetlenie ulicy Koszutki
Doświetlenie ulicy Koszutki na odcinku o długości ok. 680 m.

ZDMK/DIW/T-XII-1/17 Budowa parkingów w os. Rżąka
Budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Rydygiera oraz ok. 10 miejsc postojowych przy
ul. Schweitzera.

ZDMK/DIW/T-XII-2/17 Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy
ul. Kurczaba
Budowa chodnika wraz przebudową drogi wewnątrzosiedlowej z odwodnieniem
i oświetleniem o długości ok. 170 m przy ul. Kurczaba.

ZDMK/DIW/T-XII-3/17 Budowa parkingu przy ul. Mała Góra
Budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Mała Góra.

ZDMK/DIW/T-XII-4/18 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba
Budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Kurczaba.

ZDMK/DIW/T-XIII-4/17 Oświetlenie Mostu Retmańskiego
Budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego.

ZDMK/DIW/T-XIII-8/16 Rozbudowa ul. Golikówka
Uzyskanie decyzji o ZRID dla budowy chodnika wraz z przebudową wjazdów na odcinku
o dł. ok. 115 m i budową ok. 10 miejsc postojowych.

ZDMK/DIW/T-XIII-12/18 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej
w os. Kabel
Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel w rejonie
ul. Prokocimskiej na powierzchni ok. 800 m2.

ZDMK/DIW/T-XIII-13/18 Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek
Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek na długości 220 m.

ZDMK/DIW/T-XIV-2/18 Przebudowa ul. Strumyk
Przebudowa ulicy Strumyk na odcinku o długości ok. 80 m.

ZDMK/DIW/T-XIV-5/16 Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego ul. Skarżyńskiego
Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego
o długości 10 m.

ZDMK/DIW/T-XV-3/16 Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie
os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi dojazdowej oraz budowy
miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28.

ZDMK/DIW/T-XV-5/18 Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice
Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice.

ZDMK/DIW/T-XVI-1/18 Budowa parkingu przy ul. Bogusza
Budowa ok. 25 miejsc postojowych przy ul. Bogusza.

ZDMK/DIW/T-XVI-6/18 Przebudowa parkingu na os. Strusia 12
Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 wraz z drogami manewrowymi na powierzchni
ok. 1400 m2.

ZDMK/DIW/T-XVI-7/19 Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17
Dobudowane oświetlenie na os. Jagiellońskim 17 o długości ok. 210 m przy chodniku między
szkołami SP 86 i Liceum Sióstr Salezjanek.

ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15 Budowa parkingu na os. Stalowym
Budowa ok. 14 miejsc parkingowych.

ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18 Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1
Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1 o długości ok. 80 m.

ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18 Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym
Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym w rejonie bl. nr 11-15
na powierzchni ok. 1000 m2.

ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19 Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz
z przebudową ciągów komunikacyjnych
Budowa wjazdu na os.Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów
komunikacyjnych na pow. ok. 600 m2.

Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM

ZZM/DIW/O-I-1/19 Rewitalizacja Placu Słowiańskiego
Rewitalizacja Placu Słowiańskiego o pow. ok. 600 m2, na działkach nr 174 i 175 obr. 119
Śródmieście.

ZZM/DIW/O-III-2/17 Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III
Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III na długości 1 200 m.

ZZM/DIW/O-III-7/17 Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22
Śródmieście
Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej o pow. 623 m2 na działce nr 752/6 obr. 22
Śródmieście.

ZZM/DIW/O-IV-2/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego
Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 6 623 m2 przy ul. Konecznego.

ZZM/DIW/O-IV-5/19 Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy
Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy o pow. 4 800 m2.

ZZM/DIW/O-VI-2/17 Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego
przy Młynówce Królewskiej
Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce
Królewskiej o pow. 5 000 m2.

ZZM/DIW/O-VI-5/18 Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową
Wybudowanie chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową o długości ok. 90 m
i szerokości ok 2 m wraz ze schodami i pochylnią dla niepełnosprawnych.

ZZM/DIW/O-VI-13/19 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera
Modernizacja placu zabaw przy ul. Tetmajera o pow. 517 m2: wykonanie urządzeń
zabawowych, nawierzchni bezpiecznej, posadowienie elementów malej architektury.

ZZM/DIW/O-VIII-2/18 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej
Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Tyniecką.

ZZM/DIW/O-VIII-8/17 Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń o pow. 2800 m2.

ZZM/DIW/O-VIII-9/17 Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej
Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej o pow. 1 ha.

ZZM/DIW/O-IX-1/19 Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od
ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj
Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do
ul. Ruczaj.

ZZM/DIW/O-IX-2/18 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego
Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego o powierzchni 670 m2.

ZZM/DIW/O-IX-14/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi
Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi o pow. 7 334 m2.

ZZM/DIW/O-X-1/17 Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"
Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" o długości 220 m.

ZZM/DIW/O-X-4/19 Modernizacja Parku Maćka i Doroty
Modernizacja alejek, boiska trawiastego oraz posadowienie elementów małej architektury w
Parku Maćka i Doroty.

ZZM/DIW/O-XII-2/17 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII
Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII.

ZZM/DIW/O-XIII-14/18 Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów
Zagospodarowanie terenu zielonego o pow. ok. 6,5 ha przy ul. Lipskiej - ul. Mały Płaszów.

ZZM/DIW/O-XIV-13/18 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego
Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego o pow. 2000 m2.

ZZM/DIW/O-XVII-5/14 Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy
Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy o pow 3 370 m2.

ZZM/DIW/O-XVIII-1/12 Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII
Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII.

ZZM/DIW/O-XVIII-1/17 Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII
Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII o pow. 6 000 m2.

Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS

ZIS/DIW/S-III-3/17 Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora
Termomodernizacja hali KS Prądniczanka.

Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez MCOO

MCOO/DIW/E-II-2/18 Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja
Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja kuchni.

MCOO/DIW/E-VII-1/16 Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja
Wykonanie wzmocnienia ścian sali gimnastycznej.

MCOO/DIW/E-VII-14/18 Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych
Opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa schodów wejściowych.

MCOO/DIW/E-VIII-10/18 Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni
Opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa wentylacji kuchni.

MCOO/DIW/E-VIII-11/18 Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji
mechanicznej kuchni
Opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni.

MCOO/DIW/E-XI-1/17 Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja
Wykonanie izolacji fundamentów oraz opaski wokół budynku. Opracowanie dokumentacji
projektowej dla wentylacji kuchni. Modernizacja wentylacji kuchni.

MCOO/DIW/E-XI-3/19 Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 – modernizacja
Opracowanie dokumentacji projektowej. Modernizacja wentylacji kuchni.

MCOO/DIW/E-XI-4/19 Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja
Opracowanie dokumentacji projektowej. Modernizacja instalacji C.O.

MCOO/DIW/E-XIII-10/17 Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja
Szkoła Podstawowa nr 137 ulica Wrobela 79 - budowa kanalizacji deszczowej wraz
z przyłączem.

MCOO/DIW/E-XIV-14/18 Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja
Wykonanie wentylacji w auli szkolnej.

MCOO/DIW/E-XVII-15/19 Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja
Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali teatralnej.

Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZSO 35

ZSO 35/DIW/W-X-1/16 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka
jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 406 m2.

