
Załącznik Nr 40
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: KD/SK1.1/17

Nazwa zadania: Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii 
Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum 
nauki i techniki

przed zmianą:
Finansowanie w 2021 r.: 2 827 500 zł
środki własne Miasta kwalifikowane

Lata realizacji:
2 827 500 zł

2017-2021

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Zakończenie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów.

2) Zakończenie wykonania robót budowlanych.

3) Zakończenie wykonania renowacji ruchomych zabytków techniki.

4) Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.

5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej.

6) Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej.

7) Rozpoczęcie realizacji nowej wystawy stałej.

8) Zakończenie dofinansowywania przez GMK Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii 

Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Efekt w 2021 r,:
Zakończone roboty budowlane.

Zakończona renowacja ruchomych zabytków techniki.

Rozpoczęta realizacja nowej wystawy stałej.

Zakończone dofinansowywanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM.

po zmianie:
Finansowanie w 2021 r.: 3 827 500 zł
środki własne Miasta kwalifikowane

Lata realizacji:
3 827 500 zł

2017-2022

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Kontynuowanie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów.

2) Zakończenie wykonania robót budowlanych.



3) Zakończenie wykonania renowacji ruchomych zabytków techniki.

4) Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.

5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej.

6) Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej.

7) Rozpoczęcie realizacji nowej wystawy stałej.

8) Kontynuacja dofinansowania przez GMK Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii 

Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Efekt w 2021 r.:
Kontynuowane pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów.

Zakończone roboty budowlane.

Zakończona renowacja ruchomych zabytków techniki.

Rozpoczęta realizacja nowej wystawy stałej.

Kontynuowane dofinansowanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM.



Załącznik Nr /I~J~
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: ZDMK/ST7.10/17

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem

Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 200 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie

decyzji o SU.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o SU.

3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o SU.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o SU.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 500 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie

decyzji o ŚU.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2021 r.;
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia

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

Numer zadania:

Nazwa zadania:

ZDMK/ST6.11/12

Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą

przed zmianą:
Finansowanie w 2021 r.:
środki własne Miasta niekwalifikowane

środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania

środki własne Miasta kwalifikowane

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi

58 686 617 zł
6292 665 zł

43 200 000 zł

1 033 494 zł

8 160 458 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do 

ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy 

wraz z pętla tramwajową :

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. 

Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od ul. Bulwarowej do granic drogi 

ekspresowej S7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych.

5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:



1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.

2) Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.

3) Opracowanie wariantowej koncepcji.

4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o SU.

5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o SU.

V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą:

1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastruktura 
towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego:
1) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2021 r.:
W zakresie zadania I:
Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania II, III, V:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

W zakresie zadania IV:
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

W zakresie zadania VI:
Zakończone rozliczenie finansowe.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:
środki -własne Miasta niekwalifikowane

środki ze śródmiejskiej strejy płatnego parkowania

środki własne Miasta kwalifikowane

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi

58 986 617 zł
6 592 665 zł

43 200 000 zł

1 033 494 zł

8 160 584 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do 

ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od uL Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy 

wraz z pętlą tramwajową :

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.



II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul.

Bulwarowej wraz z infrastruktura towarzyszącą:

1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od ul. Bulwarowej do granic drogi 

ekspresowej S7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych.

5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastruktura towarzysząca:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.

2) Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.

3) Opracowanie wariantowej koncepcji.

4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o SU.

5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o SU.

V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą:

1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

VI, Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastruktura 
towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego:
1) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2021 r.:
W zakresie zadania I:
Rozpoczęte roboty budowlane.

W zakresie zadania II, III, V:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

W zakresie zadania IV:
Uzyskana ostateczna decyzja o SU.

W zakresie zadania VI:
Zakończone rozliczenie finansowe.



Załącznik Nr dy
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: NW/Z1.3/21

Nazwa zadania: Dostosowanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych 

przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela 

Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 55 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 202Ir.: P

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego 

lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do wymogów prawa.

Efekt w 2021 r.:
Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego 

lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do wymogów prawa.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 555 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 202Ir.: P+B

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno - użytkowego, dokumentacji projektowej oraz 

wykonania robót budowlano - instalacyjnych z niezbędną dokumentacją rejestracyjną dla potrzeb 

dostosowania istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów.

Efekt w 2021 r.:
Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie robót budowlano - instalacyjnych z niezbędną dokumentacją rejestracyjną dla potrzeb 

dostosowania istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia

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

Numer zadania: NW/Z1.6/21

Nazwa zadania: Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.:
środki własne Miasta - COVID-19:

400 000 zł
400 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie opracowania projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonania robót 

budowlano - instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego 

w kontenerze na terenie Szpitala.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano opracowanie projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonanie robót 

budowlano - instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego 

w kontenerze na terenie Szpitala.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 950 000 zł
środki własne Miasta: 550 000 zł

środki własne Miasta - COVID-19: 400 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie opracowania projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonania robót 

budowlano - instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego 

w kontenerze na terenie Szpitala.

Dofinansowanie przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez wykonanie automatycznych, 

przesuwnych drzwi wejściowych.



Dofinansowanie wykonania bezprzewodowej sieci komputerowej, zakupu sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem oraz zakupu części wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób 

Wewnętrznych.

Efekt w 2021 r.:
Dofinansowano opracowanie projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonanie robót 

budowlano - instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego 

w kontenerze na terenie Szpitala.

Dofinansowano przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez wykonanie automatycznych, 

przesuwnych drzwi wejściowych.

Dofinansowano wykonanie bezprzewodowej sieci komputerowej, zakup sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem oraz zakup części wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób 

Wewnętrznych.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: NW/Z1.10/20

Nazwa zadania: Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela

Narutowicza w Krakowie

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 1 345 000 zł

środki Rządowego Fundusz Inwestycji

Lokalnych -COVID 19 1 345 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie utworzenia w Szpitalu Pracowni Wirusologii, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, 

wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (II etap).

Dofinansowanie działań informacyjnych związanych z realizacją zadania.

Efekt w 2021 r.:
Dofinansowano utworzenie w Szpitalu Pracowni Wirusologii, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, 

wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (II etap).

Dofinansowano działania informacyjne związane z realizacją zadania.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:

środki własne Miasta

środki Rządowego Fundusz Inwestycji

Lokalnych -COVID 19

2 145 000 zł

800 000 zł

I 345 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1. Dofinansowanie utworzenia w Szpitalu Pracowni Wirusologii, w tym opracowanie dokumentacji 

projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (II etap). 

Dofinansowanie działań informacyjnych związanych z realizacją zadania.

2. Dofinansowanie przystosowania pomieszczeń Szpitala dla potrzeb Poradni Ginekologiczno - Położniczej

i Poradni Urologicznej, w tym wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z zakupem pierwszego 

wyposażenia.



3. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy 

pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala.

Efekt w 2021 r.:
Dofinansowano utworzenie w Szpitalu Pracowni Wirusologii, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, 

wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (II etap).

Dofinansowano działania informacyjne związane z realizacją zadania.

Dofinansowano przystosowanie pomieszczeń Szpitala dla potrzeb Poradni Ginekologiczno - Położniczej 

i Poradni Urologicznej, w tym wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z zakupem pierwszego 

wyposażenia.

Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń 

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: NW/Zl.lz/21

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 

Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 1 025 000 zł
środki własne Miasta: 1 000 000 zł

środki własne Miasta — COVID-19: 25 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia dla potrzeb Oddziału 

Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Urologicznego, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału 

Pediatrycznego, Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (II etap) oraz Apteki.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:
środki własne Miasta:

środki własne Miasta - COVID-19:

1 525 000 zł
1 500 000 zł

25 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia dla potrzeb Oddziału 

Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Urologicznego, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału 

Pediatrycznego, Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (II etap), Apteki, 

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Noworodków oraz Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia

Numer zadania: ZIM/Z3.8/21

Nazwa zadania: Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 13, 

os. Centrum A 12

Finansowanie w 2021 r.: 80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:

Lokalizacja:

2021

ZIM

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji budynku i wykonanie programu prac 

konserwatorskich.

2. Zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji budynku i wykonanie programu prac konserwatorskich.

3. Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budynku oraz opracowanie programu prac konserwatorskich.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja inwentaryzacji budynku.

Opracowany program prac konserwatorskich.



Załącznik Nr 
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia

Numer zadania: GK/T1.4/21

Nazwa zadania: Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Rzepakowej

Finansowanie w 2021 r.: 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: RF

Lata realizacji'. 2021

Jednostka realizująca'. GK

Lokalizacja'. Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Podpisanie umowy z PKP PLK S.A. na współfinansowanie wykonania zadania.

2) Wykonanie robót budowlanych.

3) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2021 r.:

Zakończone roboty budowlane.

Rozliczone środki w ramach współfinansowania.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: ZDMK/T 1.10/21
Nazwa zadania: Budowa kładki nad rzeką Prądnik

Finansowanie w 2021 r.: 450 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P

Lata realizacji'. 2021

Jednostka realizująca'.

Lokalizacja'.

ZDMK

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.

2)Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.

3) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana koncepcja.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania:

Nazwa zadania:

ZDMK/T1.12/21
Oświetlenie ul. Pękowickiej

Finansowanie w 2021 r.: 35 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B

Lata realizacji'. 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1)Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

2)Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

4)Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:
Montaż 4 lamp oświetleniowych na pierwszym odcinku ul. Pękowickiej (przy torach).



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: ZDMK/T1.155/16

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Chylińskiego

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P

Lata realizacji: 2016-2021

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 600 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P,B

Lata realizacji: 2016-2022



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: ZDMK/T1.213/17

Nazwa zadania: Program budowy chodników

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 8 675 000 zł

środki własne miasta: 5 675 000 zł

środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania: 3 000 000 zł 

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r: P, B

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in. ul. Mała Góra (strona 

zachodnia ulicy), ul. Borelowskiego - Lelewela - modernizacja chodnika po stronie wschodniej na odcinku 

od ul. Kościuszki do ul. Stachowicza wraz z modernizacją nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Dunin 

Wąsowicza do ul. Stachowicza wraz z tarczą skrzyżowania, budowa chodnika od ul. Czarnogórskiej - 

zapewnienie bezpiecznego przejścia do szkoły, ul. Zbrojarzy, ul. Torfowa na odcinku ok.100 m od ul. 

Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. nr 10 (projekt), ul. Spychalskiego - od ul. Kobierzyńskiej do 

przedszkola (jako ciąg pieszo-jezdny) (projekt), opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. 

Skalica i Wzgórze (projekt), ul. Petrażyckiego (projekt), ul. Szymona Szymonowica (projekt), ul. 

Matematyków Krakowskich na odcinku od OSP Zbydniowice do granic Miasta ( projekt), ul. Niebieska od 

pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie (projekt), ul. Lutnia, Bogucianka od 

skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. 

Bogucianka z Walgierza Wdałego (zwiększenie środków na projekt).

1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla 

budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy 

chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach 

miasta Krakowa.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników 

w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.



5) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych 

lokalizacjach miasta Krakowa.

6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.

7) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w 

trybie zaprojektuj i wybuduj.

8) Złożenie wniosków o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

9) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

11) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.

12) Wykonanie robót budowlanych.

13) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 8 735 000 zł

środki własne miasta: 5 735 000 zł

środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania: 3 000 000 zł 

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r: P, B, P+B

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in. ul. Mała Góra (strona 

zachodnia ulicy), ul. Borelowskiego - Lelewela - modernizacja chodnika po stronie wschodniej na odcinku 

od ul. Kościuszki do ul. Stachowicza wraz z modernizacją nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Dunin 

Wąsowicza do ul. Stachowicza wraz z tarczą skrzyżowania, budowa chodnika od ul. Czarnogórskiej - 

zapewnienie bezpiecznego przejścia do szkoły, ul. Zbrojarzy, ul. Torfowa na odcinku ok.100 m od ul. 

Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. nr 10 (projekt), ul. Spychalskiego - od ul. Kobierzyńskiej do 

przedszkola (jako ciąg pieszo-jezdny) (projekt), opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. 

Skalica i Wzgórze (projekt), ul. Petrażyckiego (projekt), ul. Szymona Szymonowica (projekt), ul. 

Matematyków Krakowskich na odcinku od OSP Zbydniowice do granic Miasta (projekt), ul. Niebieska od 

pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie (projekt), ul. Lutnia, Bogucianka od 

skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. 

Bogucianka z Walgierza Wdałego (zwiększenie środków na projekt), chodnik na odcinku od ul. Raczkiewicza 

do ulicy Majówny (projekt), chodnik na odcinku od ul. Becka do ul. Podłużna (rondo w Chełmie).

1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla 

budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.



2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników 

w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach 

miasta Krakowa.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników 

w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

5) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych 

lokalizacjach miasta Krakowa.

6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.

7) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 

w trybie zaprojektuj i wybuduj.

8) Złożenie wniosków o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

9) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

11) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.

12) Wykonanie robót budowlanych.

13) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.



Załącznik Nr ^-3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: ZDMK/T1.251/19

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Stróżeckiego

Finansowanie w 2021 r.: 1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji'. 2019 - 2022

Jednostka realizująca'. ZDMK

Lokalizacja'. Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3)Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: ZDMK/T1.274/20

Nazwa zadania: Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla 

pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 1 530 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wybudowanie doświetleń i sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in. 

oświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Łużycka/Tuchowska.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść 

dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla 

pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.

7) Wykonanie robót budowlanych.

8) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 1 750 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wybudowanie doświetleń i sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in. 

oświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Łużycka/Tuchowska, doświetlenie przejścia uL Halszki / 

Bujaka, doświetlenie przejścia ul. Halszki / Wysłouchów, dodatkowe oświetlenie wraz z wytyczeniem 

przejścia dla pieszych na ul. Fr. Nullo 42, przy skrzyżowaniu z ul. Kriegera, projekt sygnalizacji świetlnej 

przy skrzyżowaniu ulic Macedońskiej i Malborskiej (przejście do szkoły i kościoła), doświetlenie przejścia



dla pieszych na ul. Jancarza (pomiędzy pasażem handlowym os. Złotego Wieku, a 1000-lecia), oświetlenie 

przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Srebrnych Orłów, a ul. Jancarza (w rej. przychodni nr 8 na Złotego 

Wieku), doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Srebrnych Orłów, doświetlenie ul. Kruszwickiej, 

doświetlenie placu zabaw na os. Kazimierzowskim między blokiem nr 7 a 18.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść 

dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla 

pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.

7) Wykonanie robót budowlanych.

8) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: ZTP/Tl.lz/21

Nazwa zadania: Hurtownia Biletów KMK

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.:

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:

środki własne miasta:
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania:

1 700 000 zł

2 038 467 zł

1 700 000 zł

338 467 zł



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: ZZM/O1.3/09

Nazwa zadania: Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 300 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej w zakresie psiego wybiegu.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:
Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa w zakresie psiego wybiegu. Wykonane roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 350 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej w zakresie psiego wybiegu i placu zabaw dla małych 

dzieci.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:
Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa w zakresie psiego wybiegu i placu zabaw dla małych 

dzieci. Wykonane roboty budowlane.



Załącznik Nr 33
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: WS/O1.4/19

Nazwa zadania: Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami 

Działkowymi

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 200 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 300 000 zł



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: KD/O1.13/21

Nazwa zadania: Rewitalizacja zieleni i budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie

Herkules - filia Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta

Finansowanie w 2021 r.: 200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:

2021

KD

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r,:

Dofinansowanie: kontynuacji rewitalizacji zieleni, nasadzenia zieleni, doposażenia ogródka 

jordanowskiego w urządzenia zabawowe, wykonania altany, montażu ławek, wykonania oświetlenia 

placu i monitoringu (etap II).

Efekt w 2021 r.:
Dofinansowano: kontynuację rewitalizacji zieleni, nasadzenie zieleni, doposażenie ogródka 

jordanowskiego w urządzenia zabawowe, wykonanie altany, montaż ławek, wykonanie oświetlenia placu 

i monitoringu (etap II).



Załącznik Nr 33
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania:

Nazwa zadania:

ZZM/O1.22/14

Zagospodarowanie Parku Duchackiego

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 3 000 000 zł

Efekt w 2021 r.:

Zakończone roboty budowlane etapu II. Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej etapu I i III/2.

Kontynuowane roboty budowlane I etapu (dwór).

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:

Efekt w 2021 r.:

3 020 000 zł

Zakończone roboty budowlane etapu II. Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej etapu I i III/2 w 

tym w zakresie monitoringu. Kontynuowane roboty budowlane I etapu (dwór).



Załącznik Nr 36
do Zarządzenia Nr 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia

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

Numer zadania:

Nazwa zadania:

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.:

ZZM/O1.35/20

Planty Podgórskie

4 100 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Parku Aleksandry - część północna, Parku Lilii 

Wenedy - skatepark, Parku Słona Woda, Parku Rżąka, ekoduktów i kładek oraz inwentaryzacje przyrodnicze 

z waloryzacją dla Plant Podgórskich - kontynuacja prac.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Parku Aleksandry - część północna, Parku Lilii Wenedy - 

skatepark, Parku Słona Woda, Parku Rżąka, ekoduktów i kładek oraz inwentaryzacje przyrodnicze z 

waloryzacją dla Plant Podgórskich - kontynuacja prac.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych dla Parku 

Aleksandry - część północna, Parku Lilii Wenedy - skatepark, Parku Słona Woda, Parku Rżąka, ekoduktów i 

kładek oraz inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant Podgórskich - kontynuacja prac.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

6) Wykonanie robót budowlanych

Efekt w 2021 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie budowy Parku Lilii Wenedy - skatepark, Parku Słona 

Woda, Parku Rżąka, ekoduktów i kładek. Zagospodarowany Park Aleksandry - część północna a także 

wykonane oświetlenie w części południowej. Wykonane inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant 

Podgórskich. Wykonane roboty budowlane związane z rewitalizacją i modernizacją Parku Aleksandry 

- etap 2.



4 300 000 zł

Dzielnica XI, XII, XIII

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:

Lokalizacja:

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Parku Aleksandry - część północna, Parku 

Słona Woda, Parku Rżąka, ekoduktów i kładek oraz inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant 

Podgórskich - kontynuacja prac, przyłączy elektrycznych, obiektów małej architektuiy i utwardzeń w 

wybranych lokalizacjach.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Parku Aleksandry - część północna, Parku Słona Woda, Parku 

Rżąka, ekoduktów i kładek oraz inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant Podgórskich - 

kontynuacja prac, przyłączy elektrycznych, obiektów małej architektury i utwardzeń w wybranych 

lokalizacjach.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych dla Parku 

Aleksandty - część północna, Parku Słona Woda, Parku Rżąka, ekoduktów i kładek oraz inwentaryzacje 

przyrodnicze z waloryzacją dla Plant Podgórskich - kontynuacja prac, przyłączy elektrycznych, obiektów 

małej architektury i utwardzeń w wybranych lokalizacjach.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie budowy Parku Słona Woda, Parku Rżąka, ekoduktów i 

kładek, przyłączy elektrycznych, obiektów małej architektury i utwardzeń w wybranych lokalizacjach. 

Zagospodarowany Park Aleksandry - część północna a także wykonane oświetlenie w części południowej. 

Wykonane inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant Podgórskich. Wykonane roboty budowlane 

związane z rewitalizacją i modernizacją Parku Aleksandiy - etap 2.Wybudowane obiekty małej architektury i 

utwardzenia w wybranych lokalizacjach (w tym zmodernizowane alejki na os. Na Kozłówce). Wybudowana 

siłownia zewnętrzna dla seniorów w Parku Rżąka.



Załącznik Nr 3 ~f~
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania:

Nazwa zadania:

ZZM/O1.41/21

Ogrody Krakowian

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 850 000 zł

Efekt w 2021 r.;
Wybudowane parki kieszonkowe w ramach projektu Ogrody Krakowian w wybranych lokalizacjach na 

terenie Krakowa, w tym na ul. Brzozowej oraz uL Na Załęczu.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:

Efekt w 2021 r.:

863 000 zł

Wybudowane parki kieszonkowe w ramach projektu Ogrody Krakowian w wybranych lokalizacjach na 

terenie Krakowa, w tym na ul. Brzozowej, ul. Na Załęczu oraz wybudowany kącik zabaw dla psów 

w Dzielnicy V Krowodrza.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: ZZM/O1.43/21

Nazwa zadania: Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 3 500 000 zł

Efekt w 2021 r,:

Zagospodarowana zieleń w wybranych lokalizacjach na terenie Nowej Huty, w tym rewitalizacja i 

modernizacja placów zabaw i terenów zielonych na terenie dzielnicy XV, doposażenie skateparku przy ul. 

Jagiełły, budowa chodnika zlokalizowanego pomiędzy ul. Stare Wiślisko, a Klasztorną, renowacja tablic 

nowohuckich osiedli: os. Centrum C (blok 2), os. Krakowiaków 39, os. Handlowe przy bloku 8, os. Sportowe 

przy przystanku autobusowym, ogródka jordanowskiego przy ul. Mycielskiego (os. Łuczanowice, działka nr 

237 obręb 15 Nowa Huta) oraz rewitalizacja Parku Skalskiego.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 4 135 000 zł

Efekt w 2021 r,:

Zagospodarowana zieleń w wybranych lokalizacjach na terenie Nowej Huty, w tym rewitalizacja i 

modernizacja placów zabaw i terenów zielonych na terenie dzielnicy XV, doposażenie skateparku przy ul. 

Jagiełły, renowacja tablic nowohuckich osiedli: os. Centrum C (blok 2), os. Krakowiaków 39, os. Handlowe 

przy bloku 8, os. Sportowe przy przystanku autobusowym, ogródka jordanowskiego przy ul. Mycielskiego 

(os. Łuczanowice, działka nr 237 obręb 15 Nowa Huta), rewitalizacja Parku Skalskiego, montaż elementów 

małej architektury w wybranych lokalizacjach, wykonanie utwardzeń w wybranych lokalizacjach, budowa 

Centrum Spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach” - Nowa Huta, obr. 60, dz. ewid. nr 148/1, 

301, budowa ogrodu terapeutycznego przy oddziale Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14, na os. Górali 18 w 

Krakowie, modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych w rejonie budynków os. Na Wzgórzach 2 

oraz 28/29, budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych w rejonie 

Przedszkola Samorządowego nr 112 do ul. Architektów, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych 

w rejonie ul. Stella Sawickiego i al. Jana Pawła II w Krakowie, zagospodarowanie części parku przy Dworze 

Jana Matejki, wykonanie prac przygotowawczych pod budowę ścieżki edukacyjnej na Łąkach Nowohuckich,



wykonanie pomostu na stawie przy ul. Kaczeńcowej, modernizacja pomostów na Łąkach Nowohuckich, 

budowa chodnika prowadzącego od bloku nr 6 na os. J. Strusia do ul. Dunikowskiego, doposażenie ogródków 

jordanowskich w os.: Na Lotnisku, Kazimierzowskie, Albertyńskie 30 (współfinansowanie z zadaniami 

Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-5/21, ZZM/DIR/O-XVI-6/21, ZZM/DIR/O-XVI-7/21).



Załącznik Nr 30
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania:

Nazwa zadania:

ZZM/O1.51/21

Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

3) Złożenie wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót 

budowlanych.

Efekt w 2021 r.:
Złożony wniosek o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB

/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

3) Złożenie wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót 

budowlanych.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:
Zagospodarowane Wzgórze Kaim - poprzez uporządkowany i urządzony teren jako miejsce rekreacyjne.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania:

Nazwa zadania:

ZZM/O1.55/21

Zagospodarowanie parków Krakowa

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 1 000 000 zł

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowane parki w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:

Efekt w 2021 r.:

1 030 000 zł

Zagospodarowane parki w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa, w tym zamontowane kosze na śmieci 

na Plantach Mistrzejowickich oraz altana dla seniorów z dwoma stołami szachowymi.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: ZZM/O1.90/21

Nazwa zadania: Mała architektura w parku „Drwinka”

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 105 000 zł
budżet obywatelski dzielnic - edycja VII: 105 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 125 000 zł
środki własne Miasta: 20 000 zł

budżet obywatelski dzielnic - edycja VII: 105 000 zł



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania:

Nazwa zadania:

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.:

po zmianie:

ZZM/O1.121/21

Miasteczko rowerowe w Parku Wyspiańskiego

400 000 zł

Finansowanie w 2021 r.: 600 000 zł



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: ZZM/O1.165/19

Nazwa zadania: Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?

przed zmianią:

Finansowanie w 2021 r.: 3 124 089 zł
budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V: 

środki Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych - COVID 19:

2 000 000 zł

1 124 089 zł

Efekt w 2021 r.:
Zakończone prace związane z oświetleniem, budową pomostów, rozbudową flowpark oraz opracowana 

dokumentacja projektowa dotycząca monitoringu.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:
środki własne Miasta:

budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V: 

środki Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych - COVID 19:

Efekt w 2021 r.:

3 144 089 zł
20 000 zł

2 000 000 zł

1 124 089 zł

Zakończone prace związane z oświetleniem, budową pomostów oraz rozbudową flowpark. Wykonane 

rodzinne stoły piknikowe oraz stoły do gry w szachy.



Załącznik Nr 4^
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania:

Nazwa zadania:

ZZM/O1.194/21

Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 400 000 zł

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowane wybrane obszary zieleni na terenie Kr akowa, w tym: przy ul. Chałupnika, pomiędzy 

blokami w rejonie ul. Miechowity i Lublańskiej (Olsza II) oraz wykonanie nasadzeń zieleni od strony ul. 

Skarbińskiego w parku Vincenta a’Paulo.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 889 000 zł

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowane wybrane obszary zieleni na terenie Krakowa, w tym: przy ul. Chałupnika, pomiędzy 

blokami w rejonie ul. Miechowity i Lublańskiej (Olsza II), zamontowane elementy małej architektury w 

wybranych lokalizacjach Krakowa (w tym m.in. ławki na ul. Zaleskiego, na terenie dzielnicy IX, X, XI, 

tablice edukacyjne do lasów), utwardzone ciągi piesze na terenach zieleni w wybranych lokalizacjach 

Krakowa, wybudowane oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Lubostroń (współfinansowanie z zadaniem 

Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-8/17), zmodernizowany plac zabaw przy Klubie Przewóz, 

zagospodarowany skwer w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego (współfinansowanie z zadaniem 

Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-7/20), bramki do gry w piłkę na placu zabaw przy ul. Krzywy Zaułek, 

zmodernizowana nawierzchnia placu omłotowego przy ul. Ojcowskiej.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania:

Nazwa zadania:

WS/O2.6/13

Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu 

małej retencji wód opadowych"

środki z tytułu opłat i kar

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 1 421 134 zł
środki własne Miasta: 1 000 000 zł

środki Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych - CO LII) 19:

421 134 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 2 621 134 zł
środki własne Miasta: 1 000 000 zł

środki Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych- COVID 19:

421 134 zł

1200 000 zł



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: MCOO/E1.9/21

Nazwa zadania: Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja

Finansowanie w 2021 r.: 250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:

Lokalizacja:

2021

MCOO

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.;

Zmodernizowany plac zabaw przy Przedszkolu nr 127, ul. Komandosów 13.



Załącznik Nr ^7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: MCOO/E1.13/21

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 - modernizacja

Finansowanie w 2021 r.: 140 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:

Lokalizacja:

2021

SP 149

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

3) Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych.

5) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowany monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15.



Załącznik Nr H8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: CM/E1.15/21

Nazwa zadania: Przebudowa drogi w ośrodku wypoczynkowym Jordanova

Finansowanie w 2021 r.: 200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: CM

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.;
Przebudowana droga w ośrodku wypoczynkowym Jordanova w Gołkowicach w zakresie dostosowania drogi 

do wymogów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.



Załącznik Nr “79
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: MCOO/E1.94/21

Nazwa zadania: Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 119, 

ul. Czerwieńskiego

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 100 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 300 000 zł



Załącznik Nr otz
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: ZIS/S1.2/21

Nazwa zadania: Siłownia plenerowa obok Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 

z przeznaczeniem na lekcje WF

Finansowanie w 2021 r.: 60 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:

Lokalizacja:

P, B

2021

ZIS

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

7) Wykonanie robót budowlanych.

8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 89, os. Piastów.



Załącznik Nr 5"^
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: ZIS/S1.4/21

Nazwa zadania: Przygotowanie budowy sali gimnastycznej przy SP 12, 

al. Kijowska 3

Finansowanie w 2021 r.: 250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:

2021

ZIS

Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.

4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: ZIS/S1.15/17

Nazwa zadania: Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4

Finansowanie w 2021 r.: 50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P

Lata realizacji: 2017-2021

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.

2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.

3) Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:
Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi.



Załącznik Nr 53
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania:

Nazwa zadania:

ZIS/S1.87/17

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 5 400 000 zł

Efekt w 2021 r.:
Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie 

Miasta, w tym boisko sportowe ZS Nr 1, ul. Ułanów, SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi, SP nr 114, ul. Łąkowej 

SP nr 38, ul Francesco Nullo, XIIILO, ul. Sądowa, ZS nr 5, ul. Mackiewicza 15.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:

Efekt w 2021 r.:

5 600 000 zł

Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie 

Miasta, w tym boisko sportowe ZS Nr 1, ul. Ułanów, SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi, SP nr 114, ul. Łąkowa, 

SP nr 38, ul Francesco Nullo, XIII LO, ul. Sądowa, ZS nr 5, ul. Mackiewicza 15, SP nr 12, al. Kijowska.



Załącznik 5 Ą
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: KSOS/S1.105/19

Nazwa zadania: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń

sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim 

Śródmieście ul. Fr. Nullo 23

Finansowanie w 2021 r.: 1 900 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2019-2021

Jednostka realizująca: KSOS

Lokalizacja: Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zakup doposażenia.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i zakup doposażenia.

3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

4) Wykonanie robót budowlanych i zakup doposażenia.

5) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

6) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

7) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Efekt w 2021 r.:
Wykonany II etap modernizacji oraz zakupione doposażenie obiektu.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania:

Nazwa zadania:

ZIS/S1.106/21

Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie 

klubów sportowych

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 1 000 000 zł

Efekt w 2021 r.:
Zmodernizowana infrastruktura sportowo - rekreacyjna na terenie klubów sportowych.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 1 400 000 zł

Efekt w 2021 r.:
Zmodernizowana infrastruktura sportowo - rekreacyjna na terenie klubów sportowych m.in. wybudowane 

oświetlenie płyty boiska LKS Złomex Branice.



Załącznik Nr 5^6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania:

Nazwa zadania:

MOS-W/S1.145/20

Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą 

przy ul. Bulwarowej

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 317 200 zł

Efekt w 2021 r.:
Zakończenie budowy, zakup sprzętu oraz oddanie hali do użytkowania.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:

Efekt w 2021 r.:

1 262 200 zł

Wybudowane obiekty sportowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: KD/K1.3/20

Nazwa zadania: Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 

52a „Łapianka” oraz przestrzeni w nowym budynku dla 

potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego 

- Oddziału Muzeum Krakowa

Finansowanie w 2021 r.: 1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:

P, B 

2020-2021

KD

Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie: projektów wykonawczych wystawy stałej oraz projektu koncepcyjnego i wykonawczego 

przestrzeni pozawystawienniczej.

Dofinansowanie: wykonania makiet do wystawy oraz zakupu i montażu elementów wystawowych.

Efekt w 2021 r.;
Dofinansowano: projekty wykonawcze wystawy śtałej oraz projekt koncepcyjny i wykonawczy przestrzeni 

pozawystawienniczej.

Dofinansowano: wykonanie makiet do wystawy oraz zakup i montaż elementów wystawowych.



Załącznik Nr se
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: ZBK/K1.12/15

Nazwa zadania: Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę 

podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej 

Fortem nr 52 Borek

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.:
środki własne Miasta:

środki budżetu Państwa:

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegające zwrotowi:

8 670 395 zł
7234 159 zł

113 822 zł

1 322 414 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:
środki własne Miasta:

środki budżetu Państwa:

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegające zwrotowi:

9 170 917 zł
7 234 159 zł

129 182 zł

1 807 576 zł



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia

Numer zadania: ZDMK/K1.14/21

Nazwa zadania: Konserwacja kapliczek na terenie miasta

Finansowanie w 2021 r.: 30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:

Lokalizacja:

P

2021

ZDMK

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie przewidzianych 

prawem decyzji i uzgodnień.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie przewidzianych prawem decyzji

i uzgodnień.

3) Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje i uzgodnienia na rekonstrukcję i odnowienie zabytkowego krzyża oraz 

posadowienie kapliczki na działce nr 206/5 obr. 14 Nowa Huta.



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: KD/K2.2/20

Nazwa zadania: Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. ”Co robi 

zdjęcie?” w Muzeum Fotografii w Krakowie

Finansowanie w 2021 r.: 3 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:

B

2020-2021

KD

Lokalizacja: Dzielnica ł

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie wykonania wystawy stałej pn. ”Co robi zdjęcie?”.

Efekt w 2021 r.:
Dofinansowano wykonanie wystawy stałej pn. ”Co robi zdjęcie?”.



Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania:

Nazwa zadania:

KD/K2.3/21

ICE Kraków - modernizacja

Finansowanie w 2021 r.: 5 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:

Lokalizacja:

B

2021

KD

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie prac modernizacyjnych rozbudowy systemów dystrybucji energii, wentylacji i klimatyzacji, 

struktury światłowodowej oraz systemu składowania danych.

Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu wraz z montażem z zakresu technologii scenicznych oraz 

aparatury, sprzętu multimedialnego i informatycznego wraz z montażem na potrzeby przechowywania, edycji 

i archiwizacji materiałów cyfrowych.

Efekt w 2021 r.:
Dofinansowano prace modernizacyjne rozbudowy systemów dystrybucji energii, wentylacji i klimatyzacji, 

struktury światłowodowej oraz systemu składowania danych.

Dofinansowano zakup aparatury i sprzętu wraz z montażem z zakresu technologii scenicznych oraz aparatury, 

sprzętu multimedialnego i informatycznego wraz z montażem na potrzeby przechowywania, edycji i 

archiwizacji materiałów cyfrowych.



Załącznik Nr 0>2j
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: KD/K2.4/21

Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice 

z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórza

Finansowanie w 2021 r.: 700 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:

Lata realizacji:

Jednostka realizująca:

Lokalizacja:

B

2021

KD

Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie robót adaptacyjnych i budowlanych m. in. wykonanie instalacji: elektrycznej, sanitarnej, 

wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego, posadzek, wygłuszenia sali muzycznej.

Dofinansowanie zakupu wraz z montażem: stolarki drzwiowej, akustycznych ścian kurtynowych, pierwszego 

wyposażenia.

Efekt w 2021 r.:
Dofinansowano roboty adaptacyjne i budowlane m. in. wykonano instalacje: elektryczną, sanitarną, 

wentylację mechaniczną, ciepła technologicznego, posadzek, wygłuszono salę muzyczną.

Dofinansowano zakup wraz z montażem: stolarki drzwiowej, akustycznych ścian kurtynowych, pierwszego 

wyposażenia.



Załącznik Nr ó 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: GD/A1.2/14

Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji 

Przestrzennej

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 2 220 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy 

MSIP o 3D - etap 1, integracji MSIP - etap 2 oraz dodatkowych licencji.

2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 3D - etap

1, integracji MSIP - etap 2 oraz dodatkowych licencji.

3) Odbiór.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, 

PZGIK.

5) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK.

6) Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 2 520 000 zł

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy 

MSIP o 3D oraz dodatkowych licencji.

2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 3D oraz 

dodatkowych licencji.

3) Odbiór funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 3D - etap 1, integracji MSIP - etap 2 oraz 

dodatkowych licencji.

4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, 

PZGIK.

5) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK.

6) Odbiór.



Załącznik Nr &
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: GS/A2.1/07

Nazwa zadania: Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie 

nieruchomości do zasobu Miasta

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 11 481 865 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 13 981 865 zł


