
Załącznik Nr 30 
do Zarządzenia Nr 2648/2009 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 23 listopada 2009  
 

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

Numer zadania:   S-2.4 

Nazwa zadania: Budowa parkingu podziemnego „Nowy Kleparz” wraz z przebudową 
układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej 

  

przed zmianą : 

Finansowanie w 2009 r.: 23 000 000 zł 

Zakres rzeczowy zadania w 2009r.: 

1. Aktualizacja raportu oddziaływania na środowisko. 

2. Opracowanie projektu budowlano wykonawczego, złożenie wniosków oraz uzyskanie decyzji  

o ULICP i pozwoleniu na budowę dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku od al. Słowackiego do 

ul. Kamiennej. 

3. Opracowanie materiałów, złożenie wniosków i uzyskanie decyzji ULICP i pozwolenia na budowę dla 

przebudowy linii tramwajowej na odcinku od ul. Basztowej do al. Słowackiego. 

4. Opracowanie projektu zamiennego przebudowy układu komunikacyjnego skrzyżowania  

ul. Długa/ al. Słowackiego / ul. Prądnicka z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. 

5. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę parkingu na zasadach 

koncesji. 

6. Rozpoczęcie budowy parkingu. 

Efekt w 2009 r.: 

Zaktualizowany raport o oddziaływaniu na środowisko. 

Rozpoczęta budowa parkingu na zasadach koncesji. 

Uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku od ul. 

Basztowej do ul. Kamiennej. 

Opracowany projekt zamienny przebudowy skrzyżowania ul. Długa/ al. Słowackiego/ ul. Prądnicka 

wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. 

 

po zmianie: 

Finansowanie w 2009 r.:      499 480 zł 

Zakres rzeczowy zadania w 2009r.: 

1. Aktualizacja raportu oddziaływania na środowisko. 

2. Opracowanie projektu budowlano wykonawczego, złożenie wniosków oraz uzyskanie decyzji  

o ULICP i pozwoleniu na budowę dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku od al. Słowackiego do 

ul. Kamiennej. 

3. Opracowanie materiałów, złożenie wniosków i uzyskanie decyzji ULICP i pozwolenia na budowę dla 

przebudowy linii tramwajowej na odcinku od ul. Basztowej do al. Słowackiego. 



 

 

4. Opracowanie projektu zamiennego przebudowy układu komunikacyjnego skrzyżowania  

ul. Długa/ al. Słowackiego / ul. Prądnicka z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. 

5. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę parkingu na zasadach 

koncesji. 

Efekt w 2009 r.: 

Zaktualizowany raport o oddziaływaniu na środowisko. 

Uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku od ul. 

Basztowej do ul. Kamiennej. 

Opracowany projekt zamienny przebudowy skrzyżowania ul. Długa/ al. Słowackiego/ ul. Prądnicka 

wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. 

 

 

 


