
Załącznik Nr  13
do Zarządzenia Nr 1001/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 czerwca 2004 r.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania:             AR 8.9 

Nazwa zadania: Budowa ekranów akustycznych  w ciągach ulic

przed zmianą:

Finansowanie w 2004 r 800 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

 Budowa ekranów akustycznych w ulicach Stella Sawickiego i Wielickiej (I etap) zakończona w 

2003r. - finansowanie w 2004r.;

 Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy ekranów akustycznych 

na odcinkach: 

- ulicy Opolskiej (od ul. Conrada do al. 29 Listopada - uzupełnienia), 

- ulicy Radzikowskiego (od Ronda Radzikowskiego do granic miasta - uzupełnienia),

- Trasy Zwierzynieckiej (od mostu Zwierzynieckiego do skrzyżowania z ul. Kapelanka -        

      uzupełnienia),

 Wykonanie badań oraz oceny oddziaływania dla ciągu ul. Kamieńskiego (pomiędzy ul. Sławka 

 i ul. Malborską).

Efekt realizacji planowanego na 2004r. zakresu rzeczowego:

Opracowane projekty budowlane i wykonawcze dla budowy ekranów akustycznych.

 po zmianie:

Finansowanie w 2004 r          1 150 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r,:

 Budowa ekranów akustycznych w ulicach Stella Sawickiego i Wielickiej (I etap) zakończona w 

2003r. - finansowanie w 2004r.;

 Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy ekranów akustycznych 

na odcinkach: 

- ulicy Opolskiej (od ul. Conrada do al. 29 Listopada - uzupełnienia), 

- ulicy Radzikowskiego (od Ronda Radzikowskiego do granic miasta - uzupełnienia),

- Trasy Zwierzynieckiej (od mostu Zwierzynieckiego do skrzyżowania z ul. Kapelanka -        

      uzupełnienia),



 Wykonanie badań oraz oceny oddziaływania dla ciągu ul. Kamieńskiego (pomiędzy ul. Sławka 

 i ul. Malborską),

 Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Klasztornej na dł. ok. 307,5m. ( zakres 

współfinansowany z GFOŚiGW)

Efekt realizacji planowanego na 2004r. zakresu rzeczowego:

Opracowane projekty budowlane i wykonawcze dla budowy ekranów akustycznych.

Wykonane  ekrany akustyczne w ciągu ul. Klasztornej na dł. ok. 307,5 m.



Załącznik Nr  14
do Zarządzenia Nr  1001/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 czerwca 2004 r.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania:             AR 8.19 

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Księcia Józefa 

przed zmianą:

Finansowanie w 2004 r 1 000 000 zł

Całkowity zakres rzeczowy zadania:   

Przebudowa ulicy na odc. od ul. Wędrowników do granic miasta wraz z odwodnieniem, oświetleniem, 

budową kanalizacji opadowej (dł. ok. 1 200 mb).

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r,:

  opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych,

 wybór wykonawcy i rozpoczęcie realizacji I etapu.

Efekt realizacji planowanego na 2004r. zakresu rzeczowego:

 Rozpoczęta realizacja I etapu przebudowy ulicy.

 po zmianie:

Finansowanie w 2004 r   6 000 000 zł

Całkowity zakres rzeczowy zadania:   

Przebudowa ulicy na odc. od ul. Wędrowników do granic miasta wraz z odwodnieniem, oświetleniem, 

przebudową kanalizacji opadowej oraz  budową ekranów akustycznych

(dł. ok. 1 700 mb).

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r,:

 opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych,

 przebudowa jezdni wraz z kanalizacją opadową na dł. 1 700 mb odc. od ul. Wędrowników 

do granic miasta (roboty w istniejącym pasie drogowym).

Efekt realizacji planowanego na 2004r. zakresu rzeczowego:

 Przebudowana jezdnia na dł. 1 700 mb



Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 1001/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 czerwca 2004 r.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: AR.10.3  

Nazwa zadania: Kraków Gospodarka Odpadami – etap II

Budowa  Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów i Sortownia II 

przed zmianą:

Finansowanie w 2004 r.   350 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

Przygotowanie inwestycji do realizacji w ramach II fazy Programu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Krakowie:

- uzyskanie decyzji lokalizacyjnych.

Efekt realizacji planowanego na 2004r. zakresu rzeczowego:

Uzyskane decyzje lokalizacyjne.

       

po zmianie:

Finansowanie w 2004 r          -



Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 1001/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 czerwca 2004 r.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: II –1.2z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej

przed zmianą:

Finansowanie w 2004 r. : 54  800 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2004  r.:

- zakup samochodu z instalacją gazową,

- zakup zestawu komputerowego z drukarką.

po zmianie:

Finansowanie w 2004 r. : 68  800 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2004  r.:

- zakup samochodu z instalacją gazową,

- zakup zestawu komputerowego z drukarką,

- zakup komputera przenośnego,

- zakup projektora do komputera wraz z osprzętem.



Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 1001/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 czerwca 2004 r.

Numer zadania: II –1.3z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla jednostek

Komendy Miejskiej Policji

Finansowanie w 2004 r. : 14 000 zł

Lata realizacji: 2004

Zakres rzeczowy zadania w 2004  r.:

- zakup komputera z drukarką dla KP IV – szt. 1,

- zakup komputerów dla KP VII – szt. 2,

- zakup komputera z  drukarką i osprzętem dla KP VII – szt. 1.

Jednostka realizująca OC

Jednostka koordynująca OC



Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 1001/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 czerwca 2004 r.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: II –2.1.2z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla ZGK

przed zmianą:

Finansowanie w 2004r.: 50 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2004  r.:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 

- zakup projektora.

Wydział koordynujący GO

po zmianie:

Finansowanie w 2004r.: 57 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2004  r.:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 

- zakup projektora.

Wydział koordynujący GO

- zakup i montaż rampy dla rolkarzy w Parku Krowoderskim.

Wydział koordynujący OC



Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 1001/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 czerwca 2004 r.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: III –1.8.1

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Paska 

przed zmianą:

Finansowanie w 2004 r.: 360 000 zł 

Efekt w 2004 r.:

- przebudowana ulica na długości ok. 140 mb.  

po zmianie:

Finansowanie w 2004 r.: 381 000 zł 

Efekt w 2004 r.:

- przebudowana ulica na długości ok. 140 mb.  



Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 1001/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 czerwca 2004 r.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: III –1.8.3

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Studzianki 

przed zmianą:

Finansowanie w 2004 r.: 112 000 zł 

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- rozpoczęcie realizacji w zakresie wykonania odwodnienia i przekładek kolidującego uzbrojenia na 

długości ok. 40 mb.  

Efekt w 2004 r.:

- wykonane odwodnienie i przekładki kolidującego uzbrojenia na długości ok. 40 mb.  

-

po zmianie:

Finansowanie w 2004 r.: 160 000 zł 

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- rozpoczęcie realizacji w zakresie wykonania odwodnienia i przekładek kolidującego uzbrojenia na 

długości ok. 45 mb.  

Efekt w 2004 r.:

- wykonane odwodnienie i przekładki kolidującego uzbrojenia na długości ok. 45 mb.  



Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 1001/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 czerwca 2004 r.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: IX – 1.2

Nazwa zadania: Iluminacja Miasta Krakowa 

przed zmianą:

Finansowanie w 2004r.: 150 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:

- wykonanie iluminacji wraz z próbami iluminacyjnymi Teatru im. J. Słowackiego - realizacja 

zakończona w 2003 r. - finansowanie w 2004 r.,

- opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji Opactwa OO Cystersów w Mogile 

wraz z próbami.

Efekt w 2004r.:

- opracowana dokumentacja projektowa iluminacji Opactwa OO Cystersów w Mogile.

po zmianie:

Finansowanie w 2004r.: 805 100 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:

- wykonanie iluminacji wraz z próbami iluminacyjnymi Teatru im. J. Słowackiego,

- opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji Opactwa OO Cystersów w Mogile 

wraz z próbami.

Efekt w 2004r.:

- wykonana iluminacja Teatru im. J. Słowackiego,

- opracowana dokumentacja projektowa iluminacji Opactwa OO Cystersów w Mogile.



Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 1001/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 czerwca 2004 r.

Numer zadania: XI – 1.2z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Rad Dzielnic

Finansowanie w 2004 r.: 11 300 zł

Lata realizacji: 2004

Zakres rzeczowy zadania w 2004r. :

 zakup sprzętu komputerowego  dla Rady Dzielnicy III, IV oraz XI.

Jednostka realizująca OR

Jednostka koordynująca OR


