
Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 1024/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2004 r.

Numer zadania: III –1.1.3

Nazwa zadania: Przebudowa ul. św. Tomasza

Finansowanie w 2004 r.: 30 000 zł 

Faza procesu inwest. w 2004 r. : P

Lokalizacja: I

Lata realizacji: 2004

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- opracowanie koncepcji przebudowy ul. św. Tomasza. 

Jednostka realizująca ZDiK

Jednostka koordynująca GO

Efekt w 2004 r.:

 koncepcja przebudowy ul. św. Tomasza.



Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 1024/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2004 r.

Numer zadania: III –1.1.4

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Floriańskiej

Finansowanie w 2004 r.: 30 700 zł 

Faza procesu inwest. w 2004 r. : P

Lokalizacja: I

Lata realizacji: 2004

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- opracowanie wielobranżowej i wariantowej koncepcji przebudowy ul. Floriańskiej

Jednostka realizująca ZDiK

Jednostka koordynująca GO

Efekt w 2004 r.:

 koncepcja przebudowy ul. Floriańskiej.



Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 1024/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2004 r.

Numer zadania: III –1.15.2

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Sapiehy

Finansowanie w 2004 r.: 35 000 zł 

Faza procesu inwest. w 2004 r. : P

Lokalizacja: XV

Lata realizacji: 2004

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego,

- uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jednostka realizująca ZGK

Jednostka koordynująca GO

Efekt w 2004 r.:

 projekt budowlano – wykonawczy.



Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 1024/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2004 r.

Numer zadania: III –1.15.3

Nazwa zadania: Budowa chodnika w os. Bohaterów Września

Finansowanie w 2004 r.: 25 000 zł 

Faza procesu inwest. w 2004 r. : B

Lokalizacja: XV

Lata realizacji: 2003 -2004

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.

- budowa chodnika wraz z oświetleniem na podstawie dokumentacji.

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- kontynuacja budowy chodnika w zakresie wykonania oświetlenia na podstawie opracowanej 

dokumentacji.

Jednostka realizująca ZGK

Jednostka koordynująca GO

Efekt w 2004 r.:

 wykonane oświetlenie.



Załącznik Nr  15
do Zarządzenia Nr 1024/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2004 r.

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

Numer zadania: AR.7.2    

Nazwa zadania: Budowa dróg związanych z funkcjonowaniem III Kampusu UJ

                                 

przed zmianą:

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

 budowa ul. Poletkowej na dł. ok. 260m, szer. jezdni 7,0 m, chodniki obustronne 1,5 - 2,0 

m wraz z infrastrukturą techniczną - "inwestycja pod klucz", 

 ul. Gronostajowa - pozyskanie terenu w ramach zadnia AP.1.1 (Pozyskiwanie gruntów dla 

inwestycji).

Efekt realizacji planowanego na 2004r. zakresu rzeczowego:

Przekazana do eksploatacji ul. Poletkowa - zakończenie finansowania w 2005 r.

po zmianie:

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r,:

 budowa ul. Poletkowej na dł. ok. 260m, szer. jezdni 7,0 m, chodniki obustronne 1,5 - 2,0 

m wraz z infrastrukturą techniczną - "inwestycja pod klucz", 

 ul. Gronostajowa - pozyskanie terenu w ramach zadnia AP.1.1 (Pozyskiwanie gruntów dla 

inwestycji),

 ul. Nowosodowa  - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, złożenie  wniosku o 

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Efekt realizacji planowanego na 2004r. zakresu rzeczowego:

Przekazana do eksploatacji ul. Poletkowa - zakończenie finansowania w 2005 r.

Opracowany projekt budowlano - wykonawczy ul.Nowosodowej ( finansowanie w 2005 r.)



Załącznik Nr  16
do Zarządzenia Nr 1024/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia  23 czerwca 2004 r.

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

Numer zadania: AR.8.10

Nazwa zadania:  Przebudowa ul. Dobrego Pasterza oraz połączenia

               ul. ks. K. Jancarza z ul. Bohomolca

przed zmianą:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Przebudowa ul. Dobrego Pasterza na dł. ok. 2,7 km od al. 29 Listopada do ul. Bora Komorowskiego 

wraz z budową zatok autobusowych, przebudową chodników i infrastruktury, budową wydzielonych 

pasów relacji skrętnych, budową kanalizacji opadowej, sygnalizacji świetlnej.

Budowa połączenia ul. Ks. Jancarza z ul. Bohomolca - odc. dł ok. 752 mb.

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

 Przebudowa ulicy na odc. od Ronda Strzelców do wjazdu do Multikina o dł. ok. 1,1km 

(kontynuacja realizacji);

 rozpoczęcie realizacji II etapu na odc. od wjazdu do Multikina w kierunku  ul. Bora 

Komorowskiego;

 budowa połączenia ul. ks. Jancarza z ul. Bohomolca - etap I odc. od ul. ks. J. Jancarza 

do ul. ks. J. Kurzei ok. 427 mb (kontynuacja realizacji);

Efekt realizacji planowanego na 2004r. zakresu rzeczowego:

Przekazany do eksploatacji przebudowany odcinek ul. Dobrego Pasterza od Ronda Strzelców 

do wjazdu do Multikina (zakończenie finansowania w 2005r.).

Przekazane do eksploatacji połączenie ul. ks. Jancarza z ul. Bohomolca - I etap.

 po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

 Przebudowa ul. Dobrego Pasterza na dł. ok. 2,7 km od al. 29 Listopada do ul. Bora 

Komorowskiego wraz z budową zatok autobusowych w ciągu ul. Dobrego Pasterza  oraz 

przebudową zatoki autobusowej na skrzyżowaniu ulic Dobrego Pasterza - Majora (wlot ul.Majora), 

przebudową chodników i infrastruktury, budową wydzielonych pasów relacji skrętnych, budową 

kanalizacji opadowej, sygnalizacji świetlnej na rondzie Barei, okablowanie skrzyżowania z 

ul.Bohomolca pod przyszłą sygnalizację świetlną.

Budowa połączenia ul. Ks. Jancarza z ul. Bohomolca - odc. dł ok. 752 mb z budową 5 zatok 



autobusowych.

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r,:

 Przebudowa ulicy na odc. od Ronda Strzelców do wjazdu do Multikina o dł. ok. 705 m 

(kontynuacja realizacji);

 budowa połączenia ul. ks. Jancarza z ul. Bohomolca - etap I odc. od ul. ks. J. Jancarza 

do ul. ks. J. Kurzei ok. 427 mb  z budową 3 zatok autobusowych (kontynuacja realizacji);

 przebudowa zatoki autobusowej na skrzyżowaniu ulic Dobrego Pasterza - Majora (wlot ul.Majora)

Efekt realizacji planowanego na 2004r. zakresu rzeczowego:

Przekazany do eksploatacji przebudowany odcinek ul. Dobrego Pasterza od Ronda Strzelców do 

wjazdu do Multikina oraz przebudowana  zatoka autobusowa na skrzyżowaniu ulic Dobrego 

Pasterza - Majora (wlot ul.Majora).

Przekazane do eksploatacji połączenie ul. ks. Jancarza z ul. Bohomolca - I etap.



Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 1024/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2004 r.

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

Numer zadania: I –1.1.17

Nazwa zadania: Modernizacja Miejskiego Szpitala Specjalistycznego 

im. G. Narutowicza 

przed zmianą:

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

1. Adaptacja zespołu pomieszczeń istniejącej Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego - II etap, w tym: przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb sali operacyjnej 

w obszarze resuscytacji zabiegowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Zakres prac:

- demontaże i wyburzenia ścianek działowych,

- okładziny ścienne i podłogowe,

- sufity podwieszone,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- zakup i montaż centrali klimatyzacyjnej,

- instalacje wraz z osprzętem: elektryczne, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gazów 

medycznych, wod. - kan., c.o., przeciwpożarowa oraz wentylacji i klimatyzacji,

- uruchomienie wentylacji i klimatyzacji dla I i II etapu.

2. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Urazowo - Ortopedycznego na III 

piętrze skrzydło południowo – wschodnie i południowo – zachodnie Budynku Głównego. Zakres 

prac:

- demontaże i wyburzenia ścianek działowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- okładziny ścienne i podłogowe,

- instalacje wraz z osprzętem: elektryczne, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gazów 

medycznych, wod. - kan., ciepłej wody użytkowej, c.o., wentylacji i przeciwpożarowa.

3. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń skrzydła południowo – wschodniego na I i II piętrze dla 

potrzeb Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Oddziału Ginekologicznego. Zakres prac :

- demontaże i wyburzenia ścianek działowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- okładziny ścienne i podłogowe,



- instalacje wraz z osprzętem: elektryczne, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gazów 

medycznych, wod. - kan., c.o., wentylacji i przeciwpożarowa.

Efekt w 2004r.:

- zmodernizowana Izba Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

- zmodernizowane pomieszczenia dla potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego na III 

piętrze Budynku Głównego;

- zmodernizowane pomieszczenia dla potrzeb Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej na II 

piętrze Budynku Głównego;

- zmodernizowane pomieszczenia dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego na I piętrze Budynku 

Głównego.

po zmianie:

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

1.   Adaptacja zespołu pomieszczeń istniejącej Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału    

Ratunkowego - II etap, w tym: przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb sali operacyjnej 

w obszarze resuscytacji zabiegowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Zakres prac:

- demontaże i wyburzenia ścianek działowych,

- okładziny ścienne i podłogowe,

- sufity podwieszone,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- zakup i montaż centrali klimatyzacyjnej,

- instalacje wraz z osprzętem: elektryczne, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gazów 

medycznych, wod. - kan., c.o., przeciwpożarowa oraz wentylacji i klimatyzacji,

- uruchomienie wentylacji i klimatyzacji dla I i II etapu.

2. I etap adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Urazowo - Ortopedycznego na III 

piętrze skrzydło południowo – wschodnie Budynku Głównego. Zakres prac:

- demontaże i wyburzenia ścianek działowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- okładziny ścienne i podłogowe,

- instalacje wraz z osprzętem: elektryczne, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gazów 

medycznych, wod. - kan., ciepłej wody użytkowej, c.o., wentylacji i przeciwpożarowa.

3. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń skrzydła południowo – wschodniego na II piętrze dla 

potrzeb Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Zakres prac :

- demontaże i wyburzenia ścianek działowych,



- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- okładziny ścienne i podłogowe,

- instalacje wraz z osprzętem: elektryczne, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gazów 

medycznych, wod. - kan., c.o., wentylacji i przeciwpożarowa.

Efekt w 2004r.:

- zmodernizowana Izba Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

- zmodernizowane pomieszczenia dla potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego na III 

piętrze Budynku Głównego – I etap;

- zmodernizowane pomieszczenia dla potrzeb Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej na II 

piętrze Budynku Głównego;



Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 1024/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2004 r.

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

Numer zadania: III – 5.5

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Tynieckiej

przed zmianą:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Przebudowa  ul. Tynieckiej na odc. od ul. Ruczaj do ul. Rodzinnej  dł. ok. 1000 mb

 oraz od ul. Winnickiej w kierunku miasta na dł. ok. 100 mb.

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- opracowanie koncepcji,

- opracowanie projektu budowlanego,

- złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Efekt w 2004r.:

- opracowany projekt budowlany na przebudowę ulicy.

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Przebudowa  ul. Tynieckiej na odc. od ul. Ruczaj do ul. Rodzinnej  dł. ok. 900 mb.

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego,

- złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamierzenia wykonania 

robót.

Efekt w 2004r.:

- opracowany projekt budowlany na przebudowę ulicy.



Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 1024/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2004 r.

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

Numer zadania: III – 5.6

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Winnickiej

przed zmianą:

Faza procesu inwest. w 2004r.: P + B

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

- opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji ULI,

- opracowanie projektu budowlanego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przebudowa ulicy (od ul. Skotnickiej do ul. Tynieckiej).

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- opracowanie materiałów uzyskanie decyzji ULI,

- opracowanie projektu budowlanego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- rozpoczęcie przebudowy ulicy (od ul. Skotnickiej do ul. Tynieckiej).
Efekt w 2004r.:
- częściowo przebudowana ulica (od ul. Skotnickiej do ul. Tynieckiej).
po zmianie:

Faza procesu inwest. w 2004r.: P

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

- przebudowa ul. Winnickiej  (od. ul. Tynieckiej w kierunku ul. Skotnickiej dł. Ok. 1750 m),

- przebudowa ul. Skotnickiej od ul. Batalionów Chłopskich wraz z przebudową pętli autobusowej dł. 

ok. 310 m,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przebudowa ulicy (od ul. Skotnickiej do ul. Tynieckiej).

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- opracowanie koncepcji wariantowej przebudowy odcinka dł. ok. 400m od Tynieckiej w kierunku ul. 

Skotnickiej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ULICP,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Winnickiej i Skotnickiej wraz 

ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia 

wykonania robót.

Efekt w 2004r.:
- projekt budowlany przebudowy ulicy Winnickiej i Skotnickiej.


