
 
 
Załącznik Nr 7 
do Zarządzenia Nr 1648/2009 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 22 lipca 2009 
 

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

 

Numer zadania:        S-1.5 

Nazwa zadania:   Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie –  
  al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania        
  ruchem 

 

przed zmianą: 

Finansowanie w 2009 r.:  1 500 000 zł 

Całkowity zakres rzeczowy zadania: 

Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie - Plac Centralny na długości ok. 12 

km pojedynczego toru. Przebudowa przystanków na wysoki peron, przebudowa skrzyżowań w ciągu linii 

tramwajowej wraz z Systemem Nadzoru Ruchu Tramwajowego, Systemem Informacji Pasażerskiej oraz 

Obszarowego Sterowania Ruchem. 

Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.: 

Opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę linii tramwajowej na odcinku od ul. Mogilskiej do 

ul.Tomickiego. 

Efekt w 2009 r.: 

Opracowany projekt wykonawczy na przebudowę linii tramwajowej na odcinku od ul. Mogilskiej 

do ul.Tomickiego. 

 

po zmianie: 

Finansowanie w 2009 r.: 1 773 000 zł 

Całkowity zakres rzeczowy zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii tramwajowej na odcinku od Ronda 

Mogilskiego do węzła W1. Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie - Plac 

Centralny na długości ok. 12 km pojedynczego toru. Przebudowa przystanków na wysoki peron, 

przebudowa skrzyżowań w ciągu linii tramwajowej wraz z Systemem Nadzoru Ruchu Tramwajowego, 

Systemem Informacji Pasażerskiej oraz Obszarowego Sterowania Ruchem. 

Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.: 

Opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę linii tramwajowej na odcinku od ul. Mogilskiej do 

ul.Tomickiego. 

Opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę linii tramwajowej na odcinku od ul. Tomickiego do 

węzła W1. 



Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Mogilskiego w celu wybudowania sygnalizacji świetlnej 

na odcinku pomiędzy ul. Kielecką a ul. Grunwaldzką. 

 

Efekt w 2009 r.: 

Opracowany projekt wykonawczy na przebudowę linii tramwajowej na odcinku od ul. Mogilskiej 

do węzła W1. 

Przebudowany układ drogowy w rejonie Ronda Mogilskiego w celu wybudowania sygnalizacji 

świetlnej na odcinku pomiędzy ul. Kielecką a ul. Grunwaldzką. 

 

 

 

 


