
Stan realizacji zadań BO    na dzień 31.10.2022 r. 

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. 
 
Zadanie remontowe - remont chodnika w rejonie  Al. Grottgera i ul. Rzecznej  - 
zrezygnowano z wprowadzenia zmian organizacji ruchu w ramach BO. Zlecony 
został remont chodnika z terminem wykonania do 30.11.2022 r. 

Kraków zrywa z betonem 150 000,00 zł 
Zlecone prace przy ul. Na Zjeździe (uzyskano pozwolenie konserwatorskie),  
ul. Szerokiej i Al. Mickiewicza - naprzeciwko AGH (w trakcie uzyskiwania 
pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). 

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej 
na przebudowę chodnika w ul. Staszica.  

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… 
Smoki 

160 000,00 zł 

We współpracy z WKiDN UMK trwają prace nad ustaleniem lokalizacji dla 
figurek smoków, które montowane będą w 2023 r. 
 
Finansowanie przez ZDMK  w 2022 r. - 0 zł.  
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz Uchwałą Nr LXXIX/2216/22 Rady 
Miasta Krakowa z  02.03.2022 r. i Zarządzeniem Nr 560/2022 Prezydenta 
Miasta Krakowa z 07.03.2022 r. nastąpiła 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 

We współpracy z WKiDN UMK trwają prace nad ustaleniem lokalizacji dla 
figurek smoków, które montowane będą w 2023 r. 
 
Finansowanie przez ZDMK  w 2022 r. - 0 zł.  
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz Uchwałą Nr LXXIX/2216/22 Rady 
Miasta Krakowa z  02.03.2022 r. i Zarządzeniem Nr 560/2022 Prezydenta 
Miasta Krakowa z 07.03.2022 r. nastąpiła 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. 

Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza droga dla 
rowerów 

60 200,00 zł 
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK przekazał do ZDMK zatwierdzony 
projekt organizacji ruchu celem jego wdrożenia w terenie. W trakcie 
przygotowania zlecenia na wykonanie zadania. 

Przejazd przez Bratysławską 195 000,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 
Uzyskano decyzję ZRID (w trakcie oczekiwanie na ostateczność decyzji). 

Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka 150 000,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 
Projekt w trakcie uzgadniania. 



Rewitalizacja Alei Słowackiego 4.0 75 000,00 zł 
Uzyskano niezbędne pozwolenie konserwatorskie. Złożono wniosek do 
Wydziału Architektury UMK dot. przyjęcia  zgłoszenia zamiaru wykonania robót. 

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy 
etap 

536 200,00 zł 

Zakres 2022 r. zrealizowany. Opracowana została dokumentacja projektowa  
na wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakliki z Mydlnik wraz z oświetleniem 
dedykowanym. Prace budowlane planowane w roku 2023, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem realizacji zadania. 
 
Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane. 

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

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok 
co krok 

130 000,00 zł 

We współpracy z WKiDN UMK trwają prace nad ustaleniem lokalizacji dla 
figurek smoków, które montowane będą w 2023 r. 
 
Finansowanie przez ZDMK  w 2022 r. - 0 zł.  
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz Uchwałą Nr LXXIX/2216/22 Rady 
Miasta Krakowa z  02.03.2022 r. i Zarządzeniem Nr 560/2022 Prezydenta 
Miasta Krakowa z 07.03.2022 r. nastąpiła 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 zrealizowane. 

Jaśniej i bezpieczniej na oś. Cegielniana 171 500,00 zł 
W dniu 23.06.2022 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót  
na kwotę 137 045 zł. Termin realizacji 18.12.2022  

Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, 
Chałubińskiego 

337 200,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Ul. Miejscowa w Opatkowicach wymiana 
nawierzchni ulicy 

150 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki  

w Bieńczycach 💡 
170 000,00 zł 

Projekt w trakcie uzgadniania. Biuro projektowe złożyło wniosek o przedłużenie 
terminu realizacji umowy - do 11.11.2022 r. 

Bieńczyckie remonty chodników 165 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Wykonanie nakładki bitumicznej  
z podbudową na ul. Łazowej 

340 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Grębałów ul. Obwodowa remont nakładki 
asfaltowej wraz z wymi 

400 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej  
nr 98 

170 000,00 zł 
Zakres 2022 r. zrealizowany. Opracowana została dokumentacja projektowa. 
Prace budowlane planowane w roku 2023, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem realizacji zadania. 

Ścieżka rowerowa  w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł Projekt w trakcie uzgadniania. 

 


