
 
Załącznik Nr 6 
do Zarządzenia Nr 2456/2009 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 9 listopada 2009 

 

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

 

Numer zadania:   SK- 2.2 

Nazwa zadania: Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda  
Grunwaldzkiego 

 
przed zmianą; 

Finansowanie w 2009 r.:  2 461 300 zł 

Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.: 

1. Przebudowa układu drogowego: 

- zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  

- opracowanie dokumentacji i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, 

- uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

2. Budowa terminala autobusowego i miejsc parkingowych: 

- zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, 

- opracowanie projektu budowlanego, 

- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU,  

- uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, 

- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3. Przebudowa sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej, 

związana z budową Centrum Kongresowego: 

- uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy sieci, 

- przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na przebudowę sieci, 

- przebudowa sieci.  

Efekt w 2009 r.: 

Uzyskana ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla budowy terminala autobusowego  

i miejsc parkingowych. 

Przebudowane sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, oświetleniowa i ciepłownicza. 

 

po zmianie: 

Finansowanie w 2009 r.:  1 361 300 zł 



 

Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.: 

1. Przebudowa układu drogowego: 

- zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  

- opracowanie dokumentacji i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, 

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

2. Budowa terminala autobusowego i miejsc parkingowych: 

- zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, 

- opracowanie projektu budowlanego, 

- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU,  

- uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, 

- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3. Przebudowa sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej, 

związana z budową Centrum Kongresowego: 

- uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy sieci, 

- przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na przebudowę sieci, 

- przebudowa sieci.  

Efekt w 2009 r.: 

Uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę dla budowy terminala autobusowego i miejsc 

parkingowych. 

Przebudowane sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, oświetleniowa i ciepłownicza. 

 

 

 


