
Stan_realizacji_zadań_z_BO

Nazwa zadania Koszt Stan realizacji

Wyremontujmy 

kazimierskie chodniki

 420 600,00 zł Zadanie zrealizowane - w zakresie remontów chodników  

w ul. Estery, Mostowej i Gazowej. Koszt zadania wyniósł: 420 600 zł.

Oświetloną Rozrywką do 

Parku Reduta

 138 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 

105 903,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa. Prace 

budowlane planowane do wykonania w 2022 r.

Chodnik przy ulicy Łokietka  350 000,00 zł Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Opracowano koncepcję i 

program funkcjonalno-użytkowy. ZDMK podjął decyzję o rozdziale części 

projektowej od części realizacji robót budowlanych. Opracowanie 

dokumentacji projektowej planowane na rok 2022. Zadanie ujęte w 

Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 330 000 zł.

Rewitalizacja Alei 

Słowackiego 3.0

 40 000,00 zł Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł: 48 621,05 zł.
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Wrocław ma krasnale, 

Kraków może mieć smoki- 

smocza trasa

115 000 zł Zadanie  w trakcie realizacji. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Urzędu Miasta Krakowa zakupił rysunki smoków, wykonane przez 

jednego z krakowskich artystów. Wykonanie figurek smoków i ich 

montaż planowane na rok 2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta 

Krakowa na rok 2022 na kwotę 115 000 zł.

Dolina Rudawy dla 

pieszych i rowerzystów!

 104 200,00 zł Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Realizacja na podstawie 

opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego planowana na rok 

2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 

104 200 zł.

44 780,00 zł Zadanie inwestycyjne - budowa chodnika przy ul. Olszanickiej - w 

trakcie realizacji  w zakresie opracowania dokumentacji  projektowej - 

zgodnie z zawartą umową z 10.06.2021 r. na kwotę: 44 280 zł.  

Zakończenie opracowania dokumentacji, jej odbiór i rozliczenie oraz 

realizacja prac budowlanych na podstawie projektu planowana na rok 

2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 

100 000 zł.

309 220,00 zł Zadanie bieżące - remontowe  - zrealizowane w zakresie remontów 

chodników w ul. Dunin Wąsowicza, Ks. Józefa oraz ul. Olszanickiej. 

Koszt wyniósł  307 494,14 zł. 

Wyremontujmy chodniki 

na Zwierzyńcu!
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Nowe chodniki dla 

Przegorzał, Woli 

Justowskiej i Olszanicy

 445 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie  prac remontowych chodników w ul. 

Jodłowej - Przegorzalskiej, ul. Modrzewiowej oraz w ul. Olszanickiej. 

Koszt robót wyniósł: 443 878,00 zł.

Do Wilgi - promenada 

spacerowa etap II

 160 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie oświetlenia (w trybie zaprojektuj i 

wybuduj). Koszt wyniósł: 126 567,00 zł. 

(Uwaga: zadanie zrealizowane łącznie z zadaniem z edycji V - zakres i 

wydatkowana kwota obejmuje edycje: V i VII).

Remonty chodników ul. 

Merkuriusza, Osterwy, 

Żelazowskiego i ulicy 

Niewodniczańskiego

 290 000,00 zł Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł: 288 128,01 zł.

Oświetlenie przejść dla 

pieszych.

 160 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie oświetlenia (w trybie zaprojektuj i 

wybuduj). Koszt wyniósł: 118 203,00 zł. 

Smoczy szlak na wzór 

Wrocławskich Krasnali - 

smok co krok

129 000 zł Zadanie  w trakcie realizacji. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Urzędu Miasta Krakowa zakupił rysunki smoków, wykonane przez 

jednego z krakowskich artystów. Wykonanie figurek smoków i ich 

montaż planowane na rok 2022 r. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta 

Krakowa na rok 2022 na kwotę 110 000 zł.

Zielona Aleja, Myśliwska- 

Ks.Turka

 290 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie ZDMK tj. budowy drogi wenętrznej - 

bocznej od ul. Myśliwskiej. Koszt wyniósł: 254 786,36 zł. Zakres 

dotyczący zagospodarowania terenu zielonego - realizator ZZM.
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Nowe życie kolorowych 

schodów – do 3 x sztuka

10 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie remontu cząstkowego schodów. Koszt 

robót wyniósł  10 218,11 zł (dofinansowanie środki ZDMK na utrzymanie 

dróg). Zakres dotyczący malowania schodów - realizator KBF.

Bezpieczna zebra  14 000,00 zł Zadanie zrealizowane. Koszt wyniósł: 14 000 zł.

Bezpieczna droga na Plac 

Bieńczycki

 90 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie oświetlenia (w trybie zaprojektuj i 

wybuduj). Koszt wyniósł: 79 089,00 zł. 

Doświetlenie chodnika 

prowadzącego do Szpitala 

Rydygiera

 70 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i 

wybuduj. Koszt wyniósł: 63 837,00 zł. 

Budowa chodnika przy ul. 

Łuczanowickiej o dł. ok. 

180 m.b.

 210 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej zgodnie z zawartą umową z 11.06.2021 r. na kwotę: 35 

547 zł. 

Zakończenie opracowania dokumentacji, jej odbiór i rozliczenie oraz 

realizacja prac budowlanych na podstawie projektu planowana na rok 

2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 

210 000 zł.

Grębałowska od nr 64 - do 

nr 78 Remont Nakładki 

Asfaltowej

 160 000,00 zł Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł: 117 752,20 zł.
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Nazwa zadania Koszt Stan realizacji

Chodnik przy Kwartowej  98 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej - zgodnie z zawartą umową z 31.05.2021 r. na kwotę: 34 

317 zł.  

Zakończenie opracowania dokumentacji, jej odbiór i rozliczenie oraz 

realizacja prac budowlanych na podstawie projektu planowana na rok 

2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 

115 000 zł.

Łączymy dzielnice – 

budowa podestu wzdłuż 

ulicy Na Błonie

 337 760,00 zł Odebrany zmodyfikowany wariant I koncepcji. Opracowanie 

dokumentacji projektowej planowane na rok 2022. Zadanie ujęte w 

Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 100 000 zł.

Suchą nogą do tramwaju  410 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej. Realizacja prac budowlanych na podstawie projektu 

planowana na rok 2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na 

rok 2022 na kwotę 660 000 zł.

Budowa chodnika 

prowadzącego od 

przystanku do przedszkola

 89 000,00 zł Zadanie zrealizowane. Koszt wyniósł: 179 997,83 zł.
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Bezpieczniej wzdłuż ulicy 

Sołtysowskiej

 189 000,00 zł W 2021 r. wykonana została część zakresu objętego wnioskiem BO tj. 

odcinek chodnika realizowany przez prywatnego inwestora na podstawie 

umowy zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych - (ok. 2/3 

długości chodnika) - finansowanie poza budżetem obywatelskim. Dla 

pozostałego odcinka chodnika  - brak złożonej kompletnej  

dokumentacji. Konieczne zlecenie nowego opracowania projektowego 

wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (wejście w działkę prywatną). Zadanie 

ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 50 000 zł.

Ścieżka rowerowa na 

wjeździe w ul. 

Medweckiego od zachodu

 172 500,00 zł Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji 

nastąpi w 2022 r. Koszt wyniósł: 225 579,16 zł.

Budowa chodnika wzdłuż 

ul. Lubockiej

200 730 zł Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej. Realizacja prac budowlanych na podstawie projektu 

planowana na rok 2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na 

rok 2022 na kwotę 415 000 zł.

Nazwa zadania Koszt Stan realizacji

Do Wilgi - promenada 

spacerowa, wykonanie 

oświetlenia

 72 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i 

wybuduj. Koszt wyniósł: 126 567,00 zł. 

(Uwaga: zadanie zrealizowane łącznie z zadaniem z edycji VII - zakres i 

wydatkowana kwota obejmuje edycje: V i VII).

V edycja
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Nazwa zadania Koszt Stan realizacji

Przedłużenie ścieżki 

rowerowej wzdłuż alei 

Solidarności

 440 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

Dokumentacja projektowa została opracowana, trwa realizacja prac 

budowlanych w terenie. Kontynuacja prac budowlanych w 2022 r.

III edycja
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