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Załącznik nr 2

INWESTYCJE STRATEGICZNE i PROGRAMOWE REALIZOWANE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
W LATACH 2003 – 2006

Nakłady poniesione

w tym :L.p. Nazwa zadania                                                                    
Ogółem w latach 

2003 - 2006 2003 2004 2005 2006 ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Budowa Młodzieżowego 
Centrum Sportu i Rekreacji 7 613 050,00 zł 613 050,00 zł 7 000 000,00 zł

Wykonany zakres; wyburzenie fundamentów 
pod zaniechaną budowę basenu krytego, 
wykarczowane drzewa i krzewy, rozpoczęta 
budowa (wykonane 30% fundamentów), 
Realizacja przebiega planowo, zakończenie 
budowy planowane na koniec listopada 2007 
r. Realizacja  od 25.05.06, wykonawca 
Chemobudowa Kraków S.A.

2
Przebudowa stadionu 
piłkarskiego "Wisła" Kraków 
S.S.A.

44 108 766,00 zł 10 000 000,00 zł 24 920 766,00 zł 9 188 000,00 zł

budowa trybuny płd z zadaszeniem i 
miejscami dla 5 690 widzów wraz z 
zapleczem, rozpoczęcie budowy "bliźniaczej" 
trybuny płn.
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Nakłady poniesione

w tym :L.p. Nazwa zadania                      
Ogółem w latach 

2003 - 2006 2003 2004 2005 2006 ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8

3
Modernizacja stadionu MKS 
"Cracovia" S.S.A. przy ul. 
Kałuży

9 964 190,00 zł 170 000,00 zł 5 308 930,00 zł 4 485 260,00 zł

wykonano sektor dla kibiców drużyny 
przeciwnej, naprawę konstrukcji betonowej 
sektora, montaż krzesełek na sektorach 
stadionu, montaż furt obrotowych i kas 
biletowych przy wejściach na stadion, 
oświetlenie na stadionie, częściowe 
zadaszenie trybuny, oświetlenie ciągów 
komunikacyjnych wokół stadionu, 
modernizację ogrodzenia wraz z pięcioma 
bramami wejściowymi, zainstalowano system 
podglądu i rejestracji obrazu, system 
identyfikacji i rejestracji fonii, system 
samoczynnego zasilania rezerwowego, 
system identyfikacji personalnej i 
natychmiastowego wydruku obrazu, 
wymieniono murawę boiska, wykonano 
system podgrzewania płyty boiska, zakupiono 
specjalistyczny sprzęt do utrzymania murawy, 
zakupiono i zamontowano wyposażenie 
boiska oraz boksy dla zawodników i 
sędziego,  rozebrano i wywieziono część 
istniejących trybun ziemno - żelbetowych 
oraz tor kolarski
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Nakłady poniesione

w tym :L.p. Nazwa zadania                                                                    
Ogółem w latach 

2003 - 2006 2003 2004 2005 2006 ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8

4
Modernizacja obiektów 
sportowych "Hutnik" S.S.A. 
przy ul Ptaszyckiego

8 419 332,00 zł 1 562 340,00 zł 2 136 992,00 zł 4 720 000,00 zł

zamontowano krzesełka na trybunach 
stadionu gł., wykonano regenerację podłoża 
murawy stadionu gł., ogrodzenie terenu od 
str. Mogiły, instalację sterującą kamerami do 
monitoringu, zmodernizowano pawilon 
socjalny w zakresie pokrycia dachowego i 
infrastruktury zew., boisko treningowe Nr 5 
oraz instalację zraszania gł. boiska 
piłkarskiego, budowa boiska 
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 
balonowym, zmodernizowano pawilon 
szatniowo - socjalny przy boisku, częściową 
rekultywację terenu wokół boiska. Wykonano 
modernizację pomieszczeń sanitarnych 
pawilonu socjalnego przy boiskach 
treningowych Nr 1,2 i 3, modernizację boiska 
o nawierzchni mineralnej, podbudowę pod 
nawierzchnię syntetyczną, modernizację 
ogrodzenia wewnętrznego, modernizację 
nagłośnienia stadionu gł. oraz zegara 
boiskowego, wykonano modernizację boiska 
treningowego Nr 1 wraz z infrastrukturą, 
opracowano koncepcję i dokumentację 
projektową ściany wspinaczkowej i obiektu 
sportowego mini-golfa Za wyjątkiem zakresu 
oświetlenie stadionu inwestycja przebiega 
zgodnie planem 
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Nakłady poniesione

w tym :L.p. Nazwa zadania                                                                    
Ogółem w latach 

2003 - 2006 2003 2004 2005 2006 ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Budowa hali widowiskowo -
sportowej Czyżyny 232 889,00 zł 33 837,00 zł 165 705,00 zł 33 347,00 zł

opracowano koncepcję budowy 
wielofunkcyjnej hali widowiskowo -
sportowej z widownią na 15 tys. osób i areną 
o pow. 2 345 m2 (35 x 70m), program 
funkcjonalno - użytkowy wraz z określeniem 
planowanych kosztów prac projektowych i 
budowlanych

6

Budowa kompleksu 
rekreacyjno - sportowego przy 
Torze Kajakarstwa Górskiego 
w Krakowie

25 901 532,00 zł 1 774 073,00 zł 1 045 975,00 zł 6 949 584,00 zł 16 131 900,00 zł

zakończenie budowy toru i obiektów 
zaplecza, wyposażenie, zadaszenie toru, 
budowa placu zabaw dla dzieci "Osada 
Wikingów". W trakcie realizacji: budowa 
basenu oraz prace wykończeniowe budynku 
hali sportowej. Za dodatkowe środki planuje 
się wykonać instalację solarną (nowe 
zamówienie publiczne). Zakończenie budowy 
planowane na koniec czerwca 2008 r.

7
Ośrodek sportowo -
rekreacyjny "Kurdwanów 
Nowy'

5 089 998,00 zł 1 557 998,00 zł 293 000,00 zł 3 239 000,00 zł

opracowano projekt budowy basenu, 
zmodernizowano budynek socjalny wraz z 
wyposażeniem, boiska i place 
wielofunkcyjne, Skate Park, tor do jazdy 
rowerowej wraz z wyposażeniem, ogrodzenie, 
nawierzchnię z kostki brukowej, zakupiono i 
zamontowano halę pneumatyczną wraz z 
wyposażeniem, wykonano system 
monitoringu obiektów ośrodka. Projekt i 
budowa basenu krytego - budowę będzie 
realizował ZGK (planowane otwarcie ofert na 
realizację - 22 września br.).
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Nakłady poniesione

w tym :L.p. Nazwa zadania                                                                    
Ogółem w latach 

2003 - 2006 2003 2004 2005 2006 ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8

8
Budowa Centrum Aktywnego 
Wypoczynku na stadionie KS 
"Borek"

2 821 282,00 zł 599 952,00 zł 2 221 330,00 zł

wybudowano boiska do siatkówki i 
koszykówki, zadaszony kort tenisowy oraz 
wielofunkcyjny budynek zaplecza (pom. 
Admin-soc., odnowy biol., punkt 
gastronomiczny)

9
Budowa boisk 
wielofunkcyjnych i skate -
parków

1 651 613,00 zł 1 651 613,00 zł

wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o 
nawierzchni syntetycznej KS "Clepardia" 
przy ul. Mackiewicza, wybudowanie boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej 
OSiR "Krakowianka" przy ul. Bulwarowej 
wraz z zadaszeniem powłoką balonową, 
modernizacja obiektów zaplecza boisk

10 Rozbudowa Uczniowskiego 
Klubu Żeglarskiego "Horn" 1 450 000,00 zł 350 000,00 zł 1 100 000,00 zł

Wykonany hangar na łódki i stan surowy 
otwarty budynku zaplecza oraz część 
infrastruktury. Brakuje ok. 700 000 zł. do 
zakończenia zadania w br. Zadanie 
wyprzedza plan rzeczowy i finansowy. 
Problem z kanalizacją (projekt i pozwolenie 
na budowę zakładały wykonanie szamba, 
tańszym w wykonaniu i eksploatacji będzie 
podłączenie do sieci kanalizacyjnej).
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Nakłady poniesione

w tym :L.p. Nazwa zadania                                                                    
Ogółem w latach 

2003 - 2006 2003 2004 2005 2006 ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8

11
Modernizacja zespołu 
basenów kąpielowych KS 
"Clepardia"

2 716 303,00 zł 828 933,00 zł 599 944,00 zł 687 426,00 zł 600 000,00 zł

wykonano dokumentację tech., wymianę 
stacji uzdatniania wody, przebudowę 
instalacji dezynfekcji wody, modernizację 
budynku zaplecza, modernizację basenu 
rekreacyjnego wraz z wymianą instalacji 
wod.-kan., modernizację sanitariatów, 
wymianę nawierzchni wokół basenów, 
wybudowano brodzik z instalacją napływu i 
odpływu wody, nową stację uzdatniania i 
dezynfekcji wody, wykonano orurowanie 
techniczne basenów, wybudowano atrakcje 
wodne w brodziku dla dzieci (grzybek, 
przenośna zjeżdżalnia, dzika rzeka). 
Zaplanowany zakres 2006 r. obejmujący 
wykonanie boiska piaskowego z trybuną oraz 
kontynuacja modernizacji  zaplecza 
szatniowego (przystosowanie do całorocznej 
eksploatacji boiska wielofunkcyjnego) 
zostanie wykonany do 30 listopada 2006 r. 
Brakuje środków na wykonanie centralnego 
ogrzewania i zakup hali balonowej -
wykonanie tego zakresu  jest uzależnione od 
zawarcia umowy KS z MPEC na wykonanie 
wymienników ciepła i przyłącza do sieci 
ciepłowniczej.
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Nakłady poniesione

w tym :L.p. Nazwa zadania                                                                    
Ogółem w latach 

2003 - 2006 2003 2004 2005 2006 ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8

12
Modernizacja sztucznego 
lodowiska przy ul. 
Siedleckiego

7 300 004,00 zł 899 884,00 zł 1 060 284,00 zł 339 836,00 zł 5 000 000,00 zł

zmodernizowano układ chłodzenia oraz 
bandy na lodowisku i szatnie, wykonano 
segment trybuny, zmodernizowano system 
monitoringu, zakupiono i zamontowano 
szlaban w bramie wjazdowej. Rozpoczyna się 
I etap kompleksowej modernizacji (realizacja 
do 10 grudnia)

13

Modernizacja basenu 
kąpielowego OSiR 
"Krakowianka" przy ul. 
Eisenberga 2

99 781,00 zł 99 781,00 zł
zmodernizowano system pomp oraz 
rurociągów wodnych w istniejącej stacji 
uzdatniania wody

14

Modernizacja obiektów 
sportowych OSiR 
"Krakowianka" przy ul. 
Bulwarowej

7 164 864,00 zł 1 173 864,00 zł 5 991 000,00 zł

Budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem 
oraz budowa basenu z zewnętrzną niecką 
rekreacyjną i brodzikiem. Zadanie jest 
realizowane zgodnie z planem (wykonana 
modernizacja budynku zaplecza boisk, 
wykonana koncepcja architektoniczna 
budowy zespołu basenów sportowo -
rekreacyjnych, w fazie końcowej 
modernizacja niecki basenu rekreacyjnego). 
Do końca roku planuje się wykonać 
infrastrukturę zewnętrzną, wspólną dla boisk 
z zapleczem i modernizowanego basenu. 

15 Modernizacja obiektów KS 
"Prądniczanka" 400 000,00 zł 400 000,00 zł dokończenie budowy hali sportowej przy ul. 

Majora 12a
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Nakłady poniesione

w tym :L.p. Nazwa zadania                                                                    
Ogółem w latach 

2003 - 2006 2003 2004 2005 2006 ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8

16 Budowa Centrum Sportu KS 
"Bronowianka" 999 993,00 zł 999 993,00 zł

zakończenie budowy Centrum i przekazanie 
obiektu do eksploatacji - duża hala (29m x 45 
m x 15m) z widownią 300 os., zaplecze 
socjalne (p.u. 1487 m2, 29 pomieszczeń, w 
tym: stołówka, internat, gabinet odnowy, 
szatnie, wc, gabinety lekarskie, siłownia, 
sauna), mała sala 18m x 29m)

17 Modernizacja kąpieliska 
"Bagry Wielkie" 304 290,00 zł 45 381,00 zł 28 909,00 zł 30 000,00 zł 200 000,00 zł

wykonanie boisk rekreacyjnych, 
zagospodarowanie kąpieliska wraz z 
odmuleniem, pogłębienie zatoki, opracowanie 
dokumentacji projektowej budynku zaplecza. 
Brak decyzji o pozwolenia na budowę. 
Zadanie posiada opracowany w 2005 r. 
projekt budowlany.

18 Budowa obiektów KS 
"Grzegórzecki" 1 711 000,00 zł 50 000,00 zł 448 000,00 zł 1 013 000,00 zł 200 000,00 zł

wybudowano stan surowy budynku zaplecza 
socjalnego do wysokości I kondygnacji, prace 
wykończeniowe w części pomieszczeń, 
zakupiono i zamontowano halę balonową nad 
boiskiem o sztucznej nawierzchni. W roku 
2006 kontynuacja budowy budynku zaplecza

19
Budowa boiska 
wielofunkcyjnego os. 
Kalinowe

1 349 878,00 zł 400 000,00 zł 299 878,00 zł 650 000,00 zł
wybudowano boisko wielofunkcyjne wraz z 
wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem, 
zadaszenie balonowe boiska

20 Modernizacja obiektów KS 
"Korona" 3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł Modernizacja basenu głównego wraz z 

zapleczem
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Nakłady poniesione

w tym :L.p. Nazwa zadania                                                                    
Ogółem w latach 

2003 - 2006 2003 2004 2005 2006 ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8

21
Rozbudowa budynku 
sportowo - socjalnego OSKF 
"Pogoń" Skotniki

332 338,00 zł 139 995,00 zł 192 343,00 zł rozbudowano budynek zaplecza klubu

22 Modernizacja obiektów KS 
"Grębałowianka" 599 582,00 zł 99 582,00 zł 500 000,00 zł

wybudowano boisko boczne (treningowe), 
Zadanie zakończone - inwestycja oddana do 
eksploatacji - w sierpniu odbyło oficjalne 
otwarcie wielofunkcyjnego boiska 
piłkarskiego - wykonano profesjonalną 
sztuczną nawierzchnie piłkarską (72mx35m) 
oświetlenie i ogrodzenie obiektu.

23 Modernizacja obiektów 
sportowych KS "Wanda" 399 174,00 zł 99 744,00 zł 299 430,00 zł

zmodernizowano stadion piłkarko - żużlowy 
w zakresie ogrodzenia, sieci wodociągowej, 
zakupiono i zamontowano krzesełka, 
wykonano bramki na boisku treningowym, 
zmodernizowano siedziska dla widzów na 
stadionie gł. z powodu zmiany Zarządu KS 
wystąpiły opóźnienia w realizacji 
harmonogramu na rok 2006. Poprzedni 
Zarząd KS wystąpił o zmianę zakresu - chciał 
kontynuować rozpoczętą w 2005 r. 
modernizację trybun i zmodernizować wieżę 
sędziowską. Nowy Zarząd, uznał za 
ważniejsze zmodernizowanie hali sportowej. 
Zaplanowane środki na zrealizowanie tego 
zakresu są niewystarczające (ewentualne 
potrzeby oszacuje KS w kosztorysie 
inwestorskim).

24 Modernizacja obiektów 
sportowych KS "Orzeł" 183 000,00 zł 25 000,00 zł 158 000,00 zł

zakupiono i zamontowano krzesełka na 
trybunie, wykonano zadaszenie trybuny gł., 
zmodernizowano płytę boiska gł.



- 10 -

Nakłady poniesione

w tym :L.p. Nazwa zadania                                                                    
Ogółem w latach 

2003 - 2006 2003 2004 2005 2006 ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8

25 Modernizacja obiektów 
sportowych KS "Armatura" 49 548,00 zł 29 554,00 zł 19 994,00 zł wykonano trybunę dla widzów

26 Modernizacja obiektów 
sportowych KS "Dąbki" 40 141,00 zł 40 141,00 zł

zmodernizowano trybunę gł., wiatę dla 
zawodników, boisko treningowe, drogę 
dojazdową

27 WLKS "Krakus" ul. 
Moszyńskiego 350 000,00 zł 100 000,00 zł 250 000,00 zł

opracowano dokumentację projektową 
budynku zaplecza, rozpoczęto prace 
budowlane

28
Budowa sztucznego boiska 
wielofunkcyjnego TS 
"Tramwaj"

254 000,00 zł 254 000,00 zł
wybudowano boisko wielofunkcyjne o 
nawierzchni syntetycznej wraz z 
wyposażeniem

29

Modernizacja ciągów 
komunikacyjnych wraz z 
oświetleniem na obiekcie KS 
"Clepardia" przy ul. Fieldorfa 
Nila 5

50 000,00 zł 50 000,00 zł Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz 
z oświetleniem

30
Modernizacja obiektów 
sportowych KS 
"Bieżanowianka"

20 000,00 zł 20 000,00 zł zmodernizowano ok. 300 mb ogrodzenia 
boiska sportowego

31
Budowa skate - parku na 
terenie zielonym przy ul. 
Zarzecze

95 543,00 zł 95 543,00 zł

wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 307 
m2 plac dla rolkarzy, miejsca pod ławki, 
najazd łukowy, montaż elementów małej 
architektury oraz urządzeń
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Nakłady poniesione

w tym :L.p. Nazwa zadania                                                                    
Ogółem w latach 

2003 - 2006 2003 2004 2005 2006 ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8

32

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
Sportowych Nr 1 os. 
Handlowe 4 - budowa hali 
sportowej

1 960 000,00 zł 1 710 000,00 zł 250 000,00 zł

wybudowano halę sportową (36 x 44m) wraz 
z zapleczem i krytą 5-torową bieżnią 
tartanową o dł. 60 m oraz skocznię w dal, 
opracowanie dokumentacji budowy basenu 
krytego

33 Adaptacja hangaru lotniczego 
przy ul. Stella Sawickiego 45 000,00 zł 45 000,00 zł Adaptacja hangaru na halę piłkarską i ośrodek 

socjoterapii

34
Budowa basenów krytych -
lokalizacja Prokocim Nowy ul. 
Kurczaba

30 000,00 zł 30 000,00 zł

Zawarta umowa na prace projektowe i 
uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (ULICP). 
Termin realizacji tego zakresu październik 
2006 r. Uzyskanie decyzji formalno -
prawnych i rozpoczęcie realizacji planuje się 
na rok 2007. 

35

Krakowski Szkolny Ośrodek 
Sportowy, al.. Powstania 
Warszawskiego 6 -
modernizacja basenu

600 000,00 zł 600 000,00 zł opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie prac 
modernizacyjnych

36
Zespół Szkół Elektrycznych 
Nr 2 os. Szkolne 26 - budowa 
Sali gimnastycznej

795 297,00 zł 795 297,00 zł

modernizacja sali gimnastycznej po 
zagrożeniu katastrofą budowlaną (inst. c.o, 
wod-kan., elektr.), roboty wykończeniowe, 
wymiana pokrycia dachu, przebudowa 
wejścia zew. do sali.

37 SP Nr 78 os. Wadów - budowa 
Sali gimnastycznej 704 700,00 zł 704 700,00 zł zakończono budowę Sali gimnastycznej (12 x 

24m) i dobudowę 4 pdn

38
Szkoła Podstawowa Nr 132 ul. 
B. Śmiałego 6 - budowa sali 
gimnastycznej

2 727 871,00 zł 719 999,00 zł 2 007 872,00 zł
wybudowano salę gimnastyczną, ogrodzenie 
wraz z bramą wjazdową i barierami 
ochronnymi
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Nakłady poniesione

w tym :L.p. Nazwa zadania                                                                    
Ogółem w latach 

2003 - 2006 2003 2004 2005 2006 ZAKRES

1 2 3 4 5 6 7 8

39
Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. 
Modrzewiowa 23 - budowa 
sali gimnastycznej

1 609 999,00 zł 600 000,00 zł 1 009 999,00 zł wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem 
i przewiązką

40
II Liceum Ogólnokształcące, 
ul. Sobieskiego 9 - budowa 
Sali gimnastycznej

1 079 336,00 zł 79 336,00 zł 1 000 000,00 zł opracowano dokumentację projektową sali 
gimnastycznej, rozpoczęcie budowy sali 

41
Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. 
Konfederacka 12 - budowa 
sali gimnastycznej

1 030 500,00 zł 30 500,00 zł 1 000 000,00 zł opracowano dokumentację projektową sali 
gimnastycznej, rozpoczęcie budowy sali 

42

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
Integracyjnych Nr 3 ul. 
Strąkowa 3a - budowa sali 
gimnastycznej

1 035 000,00 zł 35 000,00 zł 1 000 000,00 zł
opracowano dokumentację projektową sali 
gimnastycznej, rozpoczęcie budowy sali (18 x 
36m)

43
Szkoła Podstawowa Nr 62 ul. 
Ćwikłowa 1 - budowa sali 
gimnastycznej

59 686,00 zł 59 686,00 zł opracowano dokumentację projektową sali 
gimnastycznej

44

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
Sportowych Nr 2 os. Teatralne 
35 - budowa sali 
gimnastycznej

42 700,00 zł 42 700,00 zł opracowano dokumentację projektową sali 
gimnastycznej

45

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego SP 
75 ul. Grochowska 20 -
budowa sali gimnastycznej

854,00 zł 854,00 zł uzyskano opinie prawną w sprawie 
nieruchomości

RAZEM 146 393 034,00 zł 8 217 838,00 zł 24 502 731,00 zł 51 544 218,00 zł 62 128 247,00 zł


