
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Młynówka Królewska – najdłuższy park w 

Polsce! Nowy etap
651 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. 

Filtrowej -  zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zawarto 

umowę na kwotę: 53 751 zł. Termin realizacji: 7 miesięcy (tj. 20.11.2022 r.).

Zadanie remontowe - Remont chodnika na rogu Al. Grottgera i ul. Rzecznej - zadanie zostanie 

zlecone do realizacji po opracowaniu przez IR UMK projektu organizacji ruchu w związku z 

planowanym montażem słupków.

Kraków zrywa z betonem 150 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono prace dla lokalizacji w ul. Na Zjeździe.

 

W trakcie pozyskiwania opinii WMIR, ZTP, ZZM dla proponowanych dodatkowych  lokalizacji. Dla 

części wskazanych tematów zaopiniowanych pozytywnie złożono dokumentacje do zatwierdzenia do 

Konserwatora Zabytków. 

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł
Ponownie ogłoszono przetarg w dniu 20.04.2022 r. - otwarcie ofert 28.04.2022. Nie wpłynęła 

żadna oferta. Drugi przetarg został unieważniony.

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare 

Miasto… Smoki
160 000,00 zł

Finansowanie przez ZDMK  w 2022 r. - 0 zł. Zmiana  finansowania i realizatora części zakresu 

zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie 

opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków  - kwota: 145 000 zł (w tym 20 000 

zł w roku 2021 r.).

Natomiast  po stronie ZDMK będzie  montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - 

smok co krok
140 000,00 zł

Finansowanie przez ZDMK  w 2022 r. - 0 zł. Zmiana  finansowania i realizatora części zakresu 

zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie 

opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków  - kwota: 125 000 zł (w tym 20 000 

zł w roku 2021 r.).

Natomiast  po stronie ZDMK będzie  montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.

na dzień 30.04.2022 r.Stan realizacji zadań BO   



Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza droga dla 

rowerów
60 200,00 zł

Realizacja zadania przez ZDMK będzie zlecona po przekazaniu przez Wydział Miejskiego Inżyniera 

Ruchu UMK opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Przejazd przez Bratysławską 195 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 04.03.2022 

r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej  - wyłoniono wykonawcę:  

FDELITA  Piotr Frosztęga. Zawarto umowę kwotę 57 500 zł. Termin realizacji: 8 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy - tj. do 22.11.2022 r.

Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka 150 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na 

kwotę:  47 700 zł. Termin realizacji: 240 dni od zawarcia umowy tj. do 08.12.2022 r. W trakcie 

podpisywania umowy.

Rewitalizacja Alei Słowackiego 4.0 75 000,00 zł
W trakcie przygotowania wystąpienia do Konserwatora Zabytków o uzyskanie pozwolenia, 

niezbędnego przed przystąpieniem do prac remontowych.

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 

Nowy etap
536 200,00 zł

Zadanie inwestycyjne - wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakliki z Mydlnik wraz z 

oświetleniem dedykowanym - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej. Wyłoniono wykonawcę:  FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę na kwotę:  54 120 

zł. Termin realizacji: 200 dni od zawarcia umowy, tj. do 02.10.2022 r.

Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - na spotkaniu w terenie ustalono ostateczny zakres 

zadania. Zadanie zlecone do realizacji z terminem wykonania do 30.06.2022 r.

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko… 535 000,00 zł

Zadanie zlecono do realizacji z terminem wykonania do 30.09.2022 r. w zakresie ul. Ks. Józefa i ul. 

Komorowskiego (na tyłach placu Na Stawach).

Wskazana w zakresie wymiana tablicy informacyjnej - ogłoszono zapytanie ofertowe. 

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-

smok co krok
130 000,00 zł

Finansowanie przez ZDMK  w 2022 r. - 0 zł. Zmiana  finansowania i realizatora części zakresu 

zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie 

opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków  - kwota: 115 000 zł (w tym 20 000 

zł w roku 2021 r.).

Natomiast  po stronie ZDMK będzie  montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.

Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej 60 000,00 zł Zadanie zlecone z terminem wykonania do 30.04.2022 r.



Jaśniej i bezpieczniej na oś. Cegielniana 171 500,00 zł Wymiana opraw oświetleniowych - ogłoszenie przetargu planowane w II kwartale 2022 r.

Remont chodników: Borowinowa, 

Żelazowskiego, Chałubińskiego
337 200,00 zł Zadanie zrealizowane.

Ul. Miejscowa w Opatkowicach wymiana 

nawierzchni ulicy.
150 000,00 zł

Zadanie zlecone z terminem wykonania do 30.05.2022 r. Zlecono również wyznaczenie znaków 

granicznych. Wykonanie prac remontowych nastąpi po zakończeniu prac geodezyjnych i wytyczeniu 

granicy pasa drogowego.

Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w 

Bieńczycach 💡
170 000,00 zł

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych: Saharam Group Sp. z o.o.

Kwota: 15 990 zł. Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Bieńczyckie remonty chodników 165 000,00 zł Realizacja zadania planowana na III-IV kw. br. - po zakończeniu prac przez MPEC.

Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową 

na ul. Łazowej
340 000,00 zł Zlecono realizację zadania - realizacja po zakończeniu prac przez Gazownię.

Grębałów ul. Obwodowa remont nakładki 

asfaltowej wraz z wymi
400 000,00 zł Zlecono realzizację zadania - realizacja po zakończeniu prac przez Gazownię.

Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej 

nr 98
170 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wyłoniono 

wykonawcę - FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę na kwotę: 39 500 zł. Termin realizacji: 9 

miesięcy od zawarcia umowy, tj. do 25.12.2022 r.

Ścieżka rowerowa  w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert 

odbyło się  02.03.2022 r. W dniu 10.03.2022 r. rozstrzygnięto przetarg - wyłoniono wykonawcę  - 

FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę na kwotę 47 500 zł. Termin realizacji: 8 miesięcy od 

zawarcia umowy tj. do 28.11.2022 r.


