
 
Załącznik Nr 9 
do Zarządzenia Nr 2968/2009  
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 29 grudnia 2009 
 
 

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

 

Numer zadania:   SK- 1.2 

Nazwa zadania:    Budowa ul. Lema 

 

przed zmianą : 

Zakres rzeczowy zadania w 2009r.: 

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km     

 wraz z budową skrzyżowań: 

- uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę ulicy, 

- rozpoczęcie budowy odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II. 

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz  

z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera: 

- przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

- rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej,  

- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.  

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km: 

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, 

- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. 

Jednostka realizująca:   ZIKiT    

Efekt w 2009 r.: 

Rozpoczęta budowa zadania 1. 

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla zadania 2. 

Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. 

 

po zmianie: 

Zakres rzeczowy zadania w 2009r.: 

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km     

wraz z budową skrzyżowań: 

- uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę ulicy, 



- rozpoczęcie budowy odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II. 

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz  

z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera: 

- przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

- rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej,  

- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.  

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,16 km: 

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, 

- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. 

- przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na realizacje robót drogowych. 

Jednostka realizująca:   ZIKiT    

Efekt w 2009 r.: 

Rozpoczęta budowa zadania 1. 

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla zadania 2. 

Podpisana umowa z wykonawcą robót dla zadania 3. 

Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. 

 

 

 


