
ZARZĄDZENIE  NR 1077/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 5 lipca 2004 r.

w sprawie procedur planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie
„budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem” oraz w zakresie „prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  w związku z § 3 uchwały NR XXXI /232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6
października 1999r. w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych
zadań w określonych dziedzinach zmienionej uchwałą nr LXII /514/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11
października 2000r. zarządza się, co następuje :

§ 1
Wprowadza się procedurę planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie
„budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem” stanowiącą załącznik Nr 1 do
Zarządzenia.

§ 2
Wprowadza się procedurę planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie
„prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” stanowiącą załącznik Nr 2 do
Zarządzenia.

§ 3
Traci moc uchwała Nr 239/2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie
wprowadzenia Procedury planowania i realizacji zadań „budowa i modernizacja ulic
lokalnych wraz z oświetleniem” oraz „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/



Załącznik Nr 1
                                                                                                               do Zarządzenia Prezydenta

                                                                                                                       Miasta Krakowa Nr 1077/2004
z dnia 5 lipca 2004 r.

 Procedura planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem

I. PREAMBUŁA

Procedura określa tryb postępowania w zakresie budowy i przebudowy ulic wraz z
oświetleniem obejmujący przygotowanie i realizację zadań na drogach będących w  zarządzie
Zarządu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikami do statutu Zarządu Gospodarki
Komunalnej zatwierdzonego Uchwałą Nr 878/2001 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 26
czerwca 2001r. (z późniejszymi zmianami) oraz załącznikiem do statutu Zarządu Dróg i
Komunikacji w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą Nr 879/2001 Zarządu Miasta Krakowa z
dnia 26 czerwca 2001r. (z późniejszymi zmianami).

II. CZĘŚĆ OGÓLNA
§ 1

Ilekroć w tekście procedury  jest mowa o:
1/ r.p. - roku  planowania - rozumie się przez to rok kalendarzowy poprzedzający rok
realizacji zadań;
2/ r.r. - roku  realizacji - rozumie się przez to rok wykonywania zadań przez jednostkę
realizującą;
3/ Realizatorze - rozumie się przez to miejską jednostkę organizacyjną tj. Zarząd Gospodarki
Komunalnej lub Zarząd Dróg i Komunikacji lub ich następcę prawnego.
4/ programie – rozumie się przez to wydzielony w ramach kompetencji Dzielnic w budżecie
miasta program pn. „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem”

§ 2
1. Przygotowanie i realizacja  zadań w ramach programu „budowa i przebudowa ulic

gminnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice” odbywa się ze
środków finansowych przewidzianych dla tego programu w budżecie miasta.
Dofinansowanie może się odbywać ze środków dla programu „prace remontowe dróg,
chodników i oświetlenia”, ze środków na zadania priorytetowe lub z innych źródeł (np
GFOŚiGW) po przyjęciu zmian do budżetu.

2. W przypadku zadań wieloletnich, wprowadzonych do wieloletnich programów
inwestycyjnych miasta, Rada Dzielnicy składa jednocześnie deklarację o kontynuowaniu
zadania i finansowaniu go ze środków będących w dyspozycji Rady Dzielnicy w latach
następnych.

III. PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ
§3

1. Rada Dzielnicy zgłasza zadania w formie uchwały, ustalając kolejność i hierarchię
wnioskowanych zadań do realizacji biorąc pod uwagę:

1/ najpilniejsze potrzeby w tym zakresie na terenie Dzielnicy ze szczególnym
uwzględnieniem inicjatyw mieszkańców w trybie LII,
2/ uzupełnienie w stosunku do innych zadań realizowanych przez miasto i jednostki miejskie,



3/ koordynację z innymi zadaniami zawartymi w planie zadań powierzonych w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz zadań priorytetowych Dzielnicy.
4/ możliwości finansowe realizacji zadania tzn. wysokości środków przewidzianych na dany
rok w budżecie miasta oraz środków planowanych  na wydatki budżetu miasta związane
wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
2. Wprowadza się następujące kryteria progowe dla zgłoszonych zadań:
1/ zadania rozpoczęte i kontynuowane realizowane są w pierwszej kolejności. Ich
zakończenie warunkuje rozpoczęcie nowych zadań.

2/  realizowane mogą być wyłącznie zadania mające charakter inwestycyjny tj. budowy lub
przebudowy.
3/  na etapie realizacji mogą być wprowadzone zadania w pełni przygotowane i posiadające
pozwolenie na budowę (jeżeli wymaga tego charakter robót budowlanych) oraz zadania które
uzyskają pozwolenie na budowę do 15 czerwca r. r.

§ 4
1. W przypadku konieczności pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenów,

Wydział Geodezji dokona, na podstawie operatu ewidencji, wstępnego ustalenia stanu
własnościowego gruntów terenów wchodzących w zakres zadania, a Wydział Skarbu
Miasta na tej podstawie dokona analizy możliwości i trybów pozyskania terenów oraz
określi koszty pozyskania w terminie do 15 sierpnia r.p.

2. Środki na pozyskanie terenu dla realizacji zadań tego programu zostaną zabezpieczone
w budżecie miasta w programie dot. pozyskania terenów po zgłoszeniu przez Wydział
Skarbu Miasta.

§ 5
1. Wstępne listy hierarchiczne zadań przygotowanych do realizacji, Zarządy Dzielnic winny

złożyć do odpowiednich Realizatorów w terminie do 30 kwietnia r.p.
2. Na podstawie list hierarchicznych zadań, o których mowa w ust. 1, Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Realizatorzy dokonują wstępnej weryfikacji
zadań przekazując informację do Dzielnic w terminie do 15 czerwca r.p.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni od dnia ukazania
się Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa  w sprawie założeń do projektu budżetu
miasta Krakowa, dokona podziału środków i o ich wysokości niezwłocznie poinformuje
poszczególne Dzielnice.

4. Algorytm rozdziału środków określa załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
5. Uchwała z wyborem zadań obejmująca listę hierarchiczną ulic z podziałem na

Realizatorów oraz listę hierarchiczną oświetlenia (tylko w przypadku, gdy zachodzi taka
konieczność zgłoszona przez Dzielnicę) zostanie podjęta przez Radę Dzielnicy w
nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia r.p.

1/ W przypadku nie podjęcia uchwały w tym terminie, Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska w porozumieniu z Realizatorami ustala listę zadań

wg. rozpoznania potrzeb i powiadamia o tym Dzielnicę do 15 września r.p.

2/ Rada Dzielnicy uchwala listę hierarchiczną umożliwiającą realizację zadań. Zadania
realizowane są w kolejności wymienionej w uchwale aż do wyczerpania środków.
Lista hierarchiczna obejmuje zadania przewidziane do realizacji w roku następnym
oraz zadania planowane w latach kolejnych.



3/ Rada Dzielnicy zapewnia środki finansowe na realizację zadania w wysokości
uzgodnionej z Realizatorem umożliwiające uzyskanie efektu rzeczowego.
Zapewnienie środków przez Radę Dzielnicy jest warunkiem przyjęcia zadania przez
Realizatora.

6. W przypadku gdy zadanie nie może być zrealizowane Realizator niezwłocznie informuje
o tym Dzielnice. Rada Dzielnicy podejmuje uchwałę korygującą wskazując nowe zadanie.

7. Dla nowo wnioskowanych zadań w terminie do 10 października r.p. Realizatorzy oraz
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonują analizy
wnioskowanych zadań pod względem techniczno – finansowej możliwości ich realizacji
stanowiącej podstawę do dokonania analizy prawnej i własnościowej oraz opracowania
zakresów rzeczowych zadań.

8. Realizatorzy zadań przekazują informację odnośnie przyjętych zakresów rzeczowych do
Dzielnic do 15 października r.p.

9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przekazuje do Wydziału
Strategii i Rozwoju Miasta listę zadań proponowanych do ujęcia w projekcie budżetu
miasta oraz w wieloletnich programach inwestycyjnych w terminie do 20 października
r.p.

10. Poszczególne terminy planowania zadań w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych
wraz z oświetleniem określa załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

§ 6
1. W przypadku, gdy w budżecie miasta zostaną określone inne wysokości środków niż

przewidziano w Zarządzeniu Prezydenta  Miasta Krakowa w sprawie założeń do projektu
budżetu miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska powiadamia o
tym fakcie niezwłocznie Dzielnice oraz Realizatorów, jednocześnie przekazując nowy
podział przyznanych środków zgodnie z § 5 ust. 3 i 4 Procedury.

2. Dzielnice dokonują korekty list rankingowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
powiadomienia przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, o którym
mowa w ust. 1.

§ 7
Realizacja zadań określonych w Procedurze podlega kontroli i ocenie Dzielnic zgodnie
z trybem określonym odrębnym  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa .

IV. ZMIANY ZADAŃ
§ 8

1. Wprowadzenie nowych zadań może nastąpić po wyczerpaniu możliwości realizacji zadań
zapisanych w budżecie Miasta w terminie uzgodnionym z Realizatorem umożliwiającym
realizację zadania.
W razie rozbieżności w ocenie możliwości przyjęcia do realizacji zadania, na wniosek
Realizatora organizowane jest spotkanie z udziałem przedstawicieli Dzielnicy. W razie
potrzeby w naradzie uczestniczy Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za
realizację tego programu . Ustalenia z narady są ostateczne.

2. Środki z tego programu pozostające w wyniku oszczędności po rozstrzygniętych
przetargach mogą być przeznaczone na realizację zadań w ramach programu „prace
remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w terminie umożliwiającym realizację
zadania. Powyższe przesunięcia środków finansowych wymagają przyjęcia stosownych
zmian do budżetu miasta (uchwała Rady Miasta Krakowa).



załącznik Nr 1 
           do procedury planowania i realizacji

              zadań powierzonych dzielnicom w zakresie 
 budowy i przebudowy ulic gminnych

           wraz z oświetleniem

ALGORYTM PODZIAŁU ŚRODKÓW NA DZIELNICE

Udzi     - środki do dyspozycji i-tej Dzielnicy

NBmul      -nakłady przeznaczone w budżecie danego roku na
program   inwestycyjny pn. budowa i przebudowa ulic
gminnych

SN.nietrw.ul.dzi - suma powierzchni normatywnej ulic gminnych o
nietrwałej nawierzchni (gruntowe i tłuczniowe)
zakwalifikowanych do modernizacji w i-tej Dzielnicy

SN.trw.ul.dzi    - suma powierzchni normatywnej ulic gminnych o trwałej
nawierzchni (asfaltowe) zakwalifikowanych do
modernizacji w i-tej Dzielnicy

SN.nietrw.ul.   - suma powierzchni normatywnej ulic gminnych o
nietrwałej nawierzchni (gruntowe i tłuczniowe)
zakwalifikowanych do modernizacji w całym Mieście

SN.trw.ul. - suma powierzchni normatywnej ulic gminnych o trwałej
nawierzchni (asfaltowe) zakwalifikowanych do
modernizacji w całym Mieście
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załącznik Nr 2
           do procedury planowania i realizacji

              zadań powierzonych dzielnicom w zakresie 
 budowy i przebudowy ulic gminnych

            wraz z oświetleniem

TERMINY DOTYCZĄCE PLANOWANIA ZADAŃ

Lp. Zadanie Wykonawca Terminy

1 Uchwała Zarządu Dzielnicy w sprawie wstępnych list
hierarchicznych zadań

Rady Dzielnic,
BR

Do
30.04.
r.p.

2 Wstępna weryfikacja zgłoszonych zadań, przekazanie
informacji do Dzielnic

GO, ZDiK,
ZGK,

Do
15.06
r.p.

3 Analiza możliwości i trybu pozyskania terenów oraz
określenie kosztów

Rady Dzielnic,
GD, GS

Do
15.08.
r.p.

4 Uchwała z wyborem zadań podjęta przez Dzielnicę Rady Dzielnic Do
31.08.
r.p.

5 Analiza  wnioskowanych zadań pod względem techniczno –
finansowej możliwości ich realizacji oraz dokonanie analizy
prawnej i własnościowej stanowiącej podstawę do
opracowania zakresów rzeczowych zadań

ZDiK, ZGK,
GO, GS, GD

Do
10.10.
r.p.

6 Przekazanie przez realizatorów informacji w sprawie
zakresów rzeczowych zadań do Rad Dzielnic

ZGK, ZDiK,
GO

Do
15.10.
r.p.

7 Ostateczna lista zadań przesłana do Wydziału Strategii i
Rozwoju Miasta

GO, SR Do
20.10.
r.p.



Załącznik Nr 2
                                                                                                                do Zarządzenia  Prezydenta

Miasta Krakowa  Nr 1077/2004
z dnia 5 lipca 2004 r.

Procedura planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie
prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia

I. PREAMBUŁA

Procedura określa tryb postępowania w zakresie prac remontowych dróg, chodników
i oświetlenia obejmujący przygotowanie i realizację zadań na drogach będących w  zarządzie
Zarządu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikami do statutu Zarządu Gospodarki
Komunalnej zatwierdzonego Uchwałą Nr 878/2001 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 26
czerwca 2001r. (z późniejszymi zmianami) oraz załącznikiem do statutu Zarządu Dróg i
Komunikacji w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą Nr 879/2001 Zarządu Miasta Krakowa z
dnia 26 czerwca 2001r. (z późniejszymi zmianami).

II. CZĘŚĆ OGÓLNA
§ 1

Ilekroć w tekście procedury jest mowa o:
1/ r.p. - roku planowania - rozumie się przez to rok kalendarzowy poprzedzający rok
realizacji zadań;
2/ r.r. - roku  realizacji - rozumie się przez to rok wykonywania zadań przez jednostkę
realizującą;
3/ Realizatorze - rozumie się przez to miejską jednostkę organizacyjną tj. Zarząd Gospodarki
Komunalnej lub Zarząd Dróg i Komunikacji lub ich następcę prawnego.
4/ programie – rozumie się przez to wydzielony w ramach kompetencji Dzielnic w budżecie
miasta program pn. „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”

§ 2
1. Środki w ramach programu „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”, mogą być

przeznaczane za zgodą Rady Miasta Krakowa i po przyjęciu zmian do budżetu, na
dofinansowanie zadań planowanych i realizowanych w ramach programu „budowa
i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem”.
Środki z tego programu mogą być również przeznaczone na dofinansowanie zadań
priorytetowych dzielnicy.
Rada Dzielnicy może planować zadania remontowe wieloletnie pod warunkiem, że
obejmują kadencję Rady. W takich przypadkach Rada Dzielnicy musi podjąć uchwałę,
w której gwarantuje finansowanie zadania we wszystkich latach jego realizacji.

2. W przypadku konieczności odpowiedniego przygotowania remontu drogi i chodnika cykl
realizacyjny może przebiegać w 2 etapach, przy zapewnieniu przez Dzielnicę
finansowania obu etapów zadania:

1/ I etap – projektowanie
(przy czym zadanie nie może być zgłoszone później niż do końca I kw. r.r )
2/ II etap – realizacja.



III. PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ
§ 3

1. Komisje w składzie: przedstawiciele Realizatorów oraz Dzielnicy dokonują przeglądu
dróg i chodników po okresie zimowego utrzymania na terenie danej Dzielnicy ustalając
listę hierarchiczną do przeprowadzenia koniecznych remontów – marzec/kwiecień r.p
(termin zależny od warunków pogodowych)

2. Realizatorzy sporządzają w konsultacji z Zarządami Dzielnic, wykazy aktualnych potrzeb
w zakresie remontów dróg i chodników (na podstawie przeglądów o których mowa
w ust. 1) wraz z zakresami rzeczowymi oraz wstępnym szacunkowym określeniem
kosztów  realizacji dróg zakwalifikowanych do remontu w terminie do 15 czerwca r.p.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni od ukazania się
Zarządzenia Prezydenta w sprawie założeń do projektu budżetu miasta dokona podziału
na poszczególne Dzielnice środków określonych w w/w Zarządzeniu, zgodnie z metodyką
rozdziału środków stanowiącą załącznik do procedury, powiadamiając Dzielnice
i Realizatorów.

4. Na podstawie wykazu i szacunkowych kosztów (lub kosztorysów) wymienionych w ust. 2
oraz uwzględniając środki określone w ust. 3, Dzielnice ustalają listy rankingowe
w zakresie remontów dróg i chodników w formie uchwały Rady Dzielnicy i przekazują
w nieprzekraczalnym terminie do 15 października r.p.
Lista rankingowa obejmuje listę ulic z podziałem na Realizatorów i listę oświetlenia
(tylko w przypadku, gdy zachodzi konieczność remontu oświetlenia na terenie Dzielnicy).

5. Rada Dzielnicy uchwala listę hierarchiczną określającą kolejność realizacji zadań.
Zadania realizowane są w kolejności wymienionej w uchwale aż do wyczerpania
środków.

6. Rada Dzielnicy zapewnia środki finansowe na realizację zadania w wysokości
uzgodnionej z Realizatorem zapewniające uzyskanie efektu rzeczowego. Zapewnienie
środków przez Radę Dzielnicy jest warunkiem przyjęcia zadania przez Realizatora

7. Gdy Dzielnica nie podejmie decyzji w terminie określonym w ust. 4, listy rankingowe
ustala Zarząd Gospodarki Komunalnej oraz Zarząd Dróg i Komunikacji.

8. W przypadku, gdy w budżecie miasta zostaną określone inne wysokości środków niż
przewidziano w Zarządzeniu Prezydenta  Miasta Krakowa w sprawie założeń do projektu
budżetu:
1/ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska powiadamia o tym fakcie
niezwłocznie Dzielnice oraz Realizatorów, jednocześnie przekazując nowy podział
przyznanych środków zgodnie z ust. 3,
2/ Dzielnice dokonują korekty list rankingowych.

9. Realizatorzy w oparciu o listy rankingowe, środki wynikające z podziału ogólnej kwoty
określonej w budżecie miasta i kalkulację kosztów (lub kosztorysów) sporządzają oraz
przekazują Dzielnicom w terminie do 2 miesięcy od dnia uchwalenia układu
wykonawczego budżetu:
1/ zestawienie zadań remontowych dróg i chodników i oświetlenia
2/ spisują protokół z Zarządem Dzielnicy określający termin realizacji oraz zakres
rzeczowy zadania.

§ 4
1. Wykonanie zadań określonych w niniejszej Procedurze może się odbywać w ramach

umów zawartych dla danego r.r. przez zarząd drogi z wykonawcami robót
utrzymaniowych na obszarze odpowiadającym odpowiedniej dzielnicy, wyłonionymi w
drodze zamówienia publicznego.



2. Realizacja zadań określonych w niniejszej Procedurze podlega kontroli i ocenie Dzielnic
zgodnie z trybem określonym odrębnym Zarządzeniem Prezydenta  Miasta Krakowa .

IV. ZMIANY ZADAŃ
§ 5

1. Wprowadzenie nowych zadań może nastąpić po wyczerpaniu możliwości realizacji zadań
zapisanych na liście hierarchicznej w terminie uzgodnionym z Realizatorem.
W razie rozbieżności w ocenie możliwości przyjęcia do realizacji zadania, na wniosek
Realizatora organizowane jest spotkanie z udziałem przedstawicieli Dzielnicy. W razie
potrzeby w naradzie uczestniczy Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za
realizację tego programu . Ustalenia z narady są ostateczne.



załącznik
do procedury planowania i realizacji zadań
powierzonych dzielnicom w zakresie „prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia”

ALGORYTM PODZIAŁU ŚRODKÓW NA DZIELNICE

UDZi                  - środki do dyspozycji i –tej Dzielnicy
N BUB                             - środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania
PUL w.I.obw.               - powierzchnia sumaryczna rzeczywista ulic gminnych wewnątrz  pierwszej obwodnicy
PUL poza I obw. Dzi.    - powierzchnia sumaryczna, rzeczywista ulic gminnych danej i –tej dzielnicy poza pierwszą obwodnicą
PUL poza I obw            - powierzchnia sumaryczna, rzeczywista ulic gminnych w całym mieście (poza pierwszą obwodnicą)
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