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

 

Numer zadania:   ST-4.3 

Nazwa zadania: Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie 
 
przed zmianą; 

Finansowanie w 2009 r.:   8 565 000 zł  

Całkowity zakres rzeczowy zadania: 

Rozbudowa istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną na skrzyżowanie 3 poziomowe, w tym: 

- budowa dwujezdniowej estakady GP 2x2 (o długości 0,4 km) w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego 

(W-Z) o łącznej długości ok. 1,3 km, 

- budowa dwujezdniowego tunelu GP 2x2 dla bezkolizyjnego połączenia ciągu ulic: Jasnogórskiej - 

Armii Krajowej (N-S) o długości 88 mb, 

- przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną (korekta lokalizacji i kształtu wyspy, powiększenie 

przepustowości skrzyżowania do 3 pasów), 

- wykonanie dróg serwisowych dla obsługi przyległego terenu, 

- budowa i rozbudowa uzbrojenia podziemnego, 

- budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa ekranów akustycznych, 

- wyburzenie budynków w pasie drogowym. 

Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 

Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.: 

1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 

2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 

3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

4. Opracowywanie dokumentacji projektowej. 

5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Jednostka realizująca:   ZIKiT  środki w wysokości      5 000 000 zł 

Jednostka realizująca:   GS  środki w wysokości      3 565 000 zł 

Efekt w 2009 r.: 

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. 

Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD. 

 



 

po zmianie; 

Finansowanie w 2009 r.:   2 015 000 zł  

Całkowity zakres rzeczowy zadania: 

Rozbudowa istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną na skrzyżowanie 3 poziomowe, w tym: 

- budowa dwujezdniowej estakady GP 2x2 (o długości 0,4 km) w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego 

(W-Z) o łącznej długości ok. 1,3 km, 

- przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną (korekta lokalizacji i kształtu wyspy, powiększenie 

przepustowości skrzyżowania do 3 pasów), 

- wykonanie dróg serwisowych dla obsługi przyległego terenu, 

- budowa i rozbudowa uzbrojenia podziemnego, 

- budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa ekranów akustycznych, 

- wyburzenie budynków w pasie drogowym. 

Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 

Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.: 

1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 

2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 

3. Uzyskanie dokumentacji projektowej na podstawie podpisanej umowy z Auchan Polska. 

4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 

5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 

6. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę. 

7. Rozpoczęcie budowy. 

Jednostka realizująca:   ZIKiT  środki w wysokości           15 000 zł 

Jednostka realizująca:   GS  środki w wysokości      2 000 000 zł 

Efekt w 2009 r.: 

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. 

Rozpoczęta budowa. 

Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD. 

 

 

 

 

 

   


