
Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr 1988/2007
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 26.09.2007

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

Numer zadania: VI - 1.1

Nazwa zadania:                            Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości     

 zabudowanych

przed zmianą:

Finansowanie w 2007 r. : 20 505 000 zł

Jednostka realizująca      ZBK środki w wysokości  5 210 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2007r.:

1. Kontynuacja przebudowy 6 istniejących budynków komunalnych przy ul. Jeziorko w zakresie 

robót: budowlanych, instalacyjnych, drogowych.

2. Kontynuacja prac związanych z pozyskaniem 24 lokali mieszkalnych w os. Kościuszkowskim 1 

w zakresie prac: budowlanych, instalacyjnych. 

3. Zmiana sposobu użytkowania budynków komunalnych - przebudowa lokali komunalnych oraz 

pozyskanie lokali mieszkalnych: os. Na Wzgórzach 39A, ul. Wincentego Pola 1 nr 2 i 25, 

      os. Ogrodowe 2. 

Efekt w 2007r.:

Przebudowane budynki komunalne przy ul. Jeziorko (6 budynków) i pozyskane lokale mieszkalne 

(50 lokali).

Pozyskane lokale mieszkalne w os. Kościuszkowskim 1 (24 lokale).

Zmieniony sposób użytkowania budynków komunalnych – przebudowane lokale komunalne,

 pozyskane lokale mieszkalne: os. Na Wzgórzach 39A (7 pokoi), ul. Wincentego Pola 1 nr 2 i 25

(2 lokale),  os. Ogrodowe 2 (2 lokale). 

po zmianie: 

Finansowanie w 2007 r. : 20 300 000 zł

Jednostka realizująca      ZBK środki w wysokości  5 005 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2007r.:

1. Rozpoczęcie  przebudowy 6 istniejących budynków komunalnych przy ul. Jeziorko w zakresie

     robót: budowlanych, instalacyjnych, drogowych.



2. Kontynuacja prac związanych z pozyskaniem 24 lokali mieszkalnych w os. Kościuszkowskim 1  

    w zakresie prac: budowlanych, instalacyjnych. 

3. Zmiana sposobu użytkowania budynków komunalnych - przebudowa lokali komunalnych oraz 

    pozyskanie lokali mieszkalnych: os. Na Wzgórzach 39A, ul. Wincentego Pola 1 nr 2 i 25, 

    os. Ogrodowe 2. 

Efekt w 2007r.:

Rozpoczęta przebudowa budynków komunalnych przy ul. Jeziorko (6 budynków).

Pozyskane lokale mieszkalne w os. Kościuszkowskim 1 (24 lokale).

    Zmieniony sposób użytkowania budynków komunalnych – przebudowane lokale komunalne, 

pozyskane lokale mieszkalne: os. Na Wzgórzach 39A (7 pokoi), ul. Wincentego Pola 1 nr 2 i 25 (2 

lokale),  os. Ogrodowe 2 (2 lokale). 


