
Załącznik Nr 44
do Zarządzenia Nr 1796/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 22 października 2004 r.

Numer zadania: V – 1.5

Nazwa zadania: Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich 

Finansowanie w 2004 r.: 489 400 zł

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

Lokalizacja: Dzielnica I –XVIII

Lata realizacji: 2004

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu (ścieżka rowerowa wraz z przejazdami 

pod wiaduktami) na odc. od al. Pokoju do ul. Mogilskiej, 

- korekta projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu zielonego przy 

ul. Celarowskiej i Żytniej,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego estrady na terenie ogródka jordanowskiego 

przy ul. Ojcowskiej,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Promienistych i ul. Lublańskiej,

- realizacja zagospodarowania terenu w zakresie nawierzchni (chodniki i place) i małej architektury 

przy ul. Strzelców – etap I, 

- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania terenu zielonego 

przy ul. Konecznego,

- opracowanie projektu zagospodarowania ogródka jordanowskiego przy ul. Focha,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla budowy Skate Parku na odc. pomiędzy 

ul. Na Błonie a ul. Armii Krajowej wzdłuż ul. Zarzecze,

- budowa ogródka jordanowskiego w os. Ruczaj – Zaborze – miasteczko komunikacyjne wraz 

z ciągami pieszymi – I etap,

- realizacja oświetlenia ogródka jordanowskiego w os. Ruczaj – Zaborze ,

- opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rekonstrukcji Parku Podworskiego 

w Skotnikach,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ogródka jordanowskiego w os. Skotniki,

- budowa oświetlenia w Parku Solway,

- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania terenu przy ul. Heila,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Cechowej,

-  opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia Parku Kurdwanów,

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego wzdłuż ul. Parnickiego,



- wykonanie kamienia wraz z tablicą upamiętniającą 60 – tą rocznicę Bitwy pod Monte Cassino 

na zieleńcu przy os. Niepodległości,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy 

al. Przyjaźni a ul. Struga w os. Szklane Domy,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu  przy ul. Jagiełły,

- budowa ogrodzenia istniejącego ogródka jordanowskiego wraz z wybrukowaniem miejsc 

pod koszami do koszykówki przy ul. Kantorowickiej,

- opracowanie projektów zagospodarowania ogródków w os. Willowym koło szkoły nr 47, 

os. Wandy 6 –8, os. Szkolnym 10, os. Ogrodowym 6, os. Górali 11, os. Na Skarpie 43,                       

os. Kolorowym 4.

Jednostka realizująca ZGK

Jednostka koordynująca GO

Efekt w 2004r.: 

- opracowane dokumentacje techniczne w celu tworzenia nowych  ogródków i zieleńców,

- zagospodarowane tereny zielone w zakresie zieleni, małej architektury, alejek oraz oświetlenia 

.


