


PROGRAM INWESTYCYJNY 
DLA DZIELNIC KRAKOWA

BUDOWA 
INFRASTRUKTURY 
SANITARNEJ 



NOWE ZASADY REALIZACJI 
INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I 
KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY 
MIEJSKIEJ KRAKÓW OD DNIA 1 MARCA 2018r.

Zgodnie z uchwałą z dnia 22 czerwca 2017 r. podjętą 

przez Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń 

Społecznych i Spraw Publicznych Wydział III w składzie 

siedmiu sędziów (syg. III SZP 2/16) 

każda osoba zainteresowana przyłączeniem do 

sieci zobowiązana jest wykonać przyłącze 

wodociągowe lub/i kanalizacyjne na własny 

koszt.



PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - 
DEFINICJA

W rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków przyłączem wodociągowym 

jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną 

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług 

na całej swojej długości.



PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 



PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE - 
DEFINICJA

W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków przyłączem kanalizacyjnym 

jest przewód łączący wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości 

odbiorcy usług

z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci 

kanalizacyjnej.



PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE 



BUDOWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ – 
PROGRAM INWESTYCYJNY BIS

ZASADY REALIZACJI:

całość nakładów związanych z budową sieci kanalizacyjnej i sieci 

wodociągowej 

będzie pokrywana ze środków Wodociągów Miasta Krakowa

rozbudowa infrastruktury w ramach Programu inwestycyjnego 

BIS obejmować będzie w pierwszej kolejności przedsięwzięcia 

zgłoszone do Programu Inwestycyjnego p.n. Rozwój Sieci 

Osiedlowych



BUDOWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ – 
PROGRAM INWESTYCYJNY BIS 

ZASADY REALIZACJI:

zgłoszenia nowych przedsięwzięć dokonywane będą przez 

zainteresowanych mieszkańców, podmioty lub jednostki 

organizacyjne za pośrednictwem 

Rady i Zarządu Dzielnicy (właściwych z uwagi na lokalizację 

przedsięwzięcia) 

lub Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa



BUDOWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ – 
PROGRAM INWESTYCYJNY BIS 

ZASADY REALIZACJI:

wniosek o realizację danego przedsięwzięcia winien zawierać: 

rodzaj sieci,
lokalizację przyłączanego obszaru, 
wykaz osób zainteresowanych przyłączeniem wraz z danymi 
adresowymi przyłączanej nieruchomości, 
podpisy wszystkich zainteresowanych,
pozytywną opinię Rady i Zarządu Dzielnicy. 



BUDOWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ – 
PROGRAM INWESTYCYJNY BIS

ZASADY REALIZACJI:

w przypadku budowy nowej sieci kanalizacyjnej w ramach 
Programu inwestycyjnego BIS, Wodociągi Miasta Krakowa 
oprócz nakładów 
związanych z budową samej sieci, wykonają odcinki 
przyłączy kanalizacyjnych 
w zakresie: od sieci do pierwszej studni kanalizacyjnej (licząc od 
strony sieci) wraz z tą studnią bądź, w przypadku braku takiej 
studni, do granicy nieruchomości

mieszkańcy Krakowa uczestniczący w Programie inwestycyjnym 
BIS, zyskają możliwość przyłączenia się do nowej sieci 
kanalizacyjnej, bez konieczności ponoszenia kosztów realizacji 
ww. odcinka przyłącza i studni kanalizacyjnej
oraz wykonania uciążliwej organizacyjnie budowy



Schemat sieci kanalizacyjnej



Dzielnica XVIII Nowa Huta
Zadania ujęte w planie inwestycyjnym Wodociągów Miasta 
Krakowa na rok 2018

Lp.
Lokalizacja 

zadania
Zakres rzeczowy 
zadania [ mb ]

Koszt
budowy sieci [ zł ]

Stan 
zaawansowania 
realizacyjnego

KANALIZACJA

1
os. Branice zad. 3  
ul. Sasanek, 
ul. Szymańskiego 

2250 2 400 000 zł

zadanie w realizacji

2
os. Branice zad. 6 
ul. Szymańskiego 

zadanie w realizacji

3
os. Branice zad. 2
ul. Plastusia, 
ul. Sasanek 

zadanie w realizacji

4

os. Branice zad. 4, 5
ul. Deszczowa , 
ul. Deszczowa 
boczna 

zadanie 4 w realizacji
zadanie 5 rozpoczęto 

procedurę przetargową

5

os. Branice 14 -18 
ul. Karaszewicza-
ul. Tokarzewskiego 
boczne 

zadania 14-18 
rozpoczęto procedurę 

przetargową



Dzielnica XVIII Nowa Huta
Zadania ujęte w planie inwestycyjnym Wodociągów 
Miasta Krakowa na rok 2018

6
ul. Karowa, 
Młotków

545 880 000 zł

uzyskano decyzję 
PNB,

zadanie 
przygotowane do 

przetargu

7 ul. Klasztorna I etap 600 1 000 000 zł
uzyskano decyzję PNB,
zadanie przygotowane 

do przetargu

8 ul. Odmętowa 80 72 000 zł  procedura zawierania 
umowy z wykonawcą

9
ul. Igołomska II etap, 
Wyciąska , Sitowiny

1200 2 000 000 zł zadanie w realizacji

10
ul. Drożyska 3 
kolektory

791 880 000 zł procedura zawierania 
umowy z wykonawcą

11
ul. Drożyska, 
Brzeska, Betonowa

100 120 000 zł zadanie zrealizowane

Łączna długość sieci – 5 566 mb Łączna wartość zadań – 7 352 000 zł



Dzielnica XVIII Nowa Huta
Zadania przygotowane do realizacji przez Wodociągi 
Miasta Krakowa w latach 2019 - 2020

Lp.
Lokalizacja 

zadania
Zakres rzeczowy 
zadania [ mb ]

Koszt
budowy sieci [ zł ]

Stan 
zaawansowania 
realizacyjnego

KANALIZACJA

1 ul. Klasztorna II etap 437 1 600 000 zł

uzyskano decyzję 
PNB,

zadanie 
przygotowane do 

przetargu

2
ul. Igołomska III 
etap

800 1 000 000 zł zadanie w realizacji

3 ul. Ptaszyckiego 800 5 000 000 zł

uzyskano decyzję 
PNB,

zadanie 
przygotowane do 

przetargu

4
Igołomia 
-Wawrzeńczyce 
tranzyt 2x700

1400 840 000 zł końcowa faza 
dokumentacyjna

Łączna długość sieci -  3 437 mb Łączna wartość zadań – 8 440 000 zł



Pozostałe zadania uwzględnione w wieloletnim 
programie inwestycyjnym Wodociągów Miasta 
Krakowa

Lp.
Lokalizacja 

zadania
Zakres rzeczowy 
zadania [ mb ]

Koszt
budowy sieci [ zł ]

Stan 
zaawansowania 
realizacyjnego

WODOCIĄG

1
ul. Klasztorna 
boczna

80 38 000 zł trwają prace 
projektowe

2 ul. Ujastek Mogilski 1600 1 600 000 zł trwają prace 
projektowe

3 ul. Powojowa 160 150 000 zł trwają prace 
projektowe

4
al. Jana Pawła II - 
ul. Bulwarowa 
boczna

127 55 000 zł

temat zawieszony 
trudności terenowo 
prawne (procedura 

odwłaszczenia)



Pozostałe zadania uwzględnione w wieloletnim 
programie inwestycyjnym Wodociągów Miasta 
Krakowa

Lp.
Lokalizacja 

zadania
Zakres rzeczowy 
zadania [ mb ]

Koszt
budowy sieci [ zł ]

Stan 
zaawansowania 
realizacyjnego

KANALIZACJA

1
ul. Rzepakowa 
od nr 6 do nr 7

690 660 000 zł trwają prace 
projektowe

2
ul. Rzepakowa 
obok nr 5

210 200 000 zł końcowa faza 
dokumentacyjna

3

ul. Zaporębie 
od skrzyżowania 
z ul. Tokarzewskiego 
do nr 33

761 730 000 zł trwają prace 
projektowe

4

ul. Zaporębie 
boczna od 
skrzyżowania 
do nr Branicka 24

385 370 000 zł trwają prace 
projektowe



Pozostałe zadania uwzględnione w wieloletnim 
programie inwestycyjnym Wodociągów Miasta 
Krakowa

5

ul. Zaporębie 
boczna od 
skrzyżowania 
do nr 11

133 128 000 zł trwają prace 
projektowe

6

 ul. Zaporębie 
boczna od 
skrzyżowania 
do nr 19b

128 120 000 zł trwają prace 
projektowe

7

ul. Zaporębie 
boczna od 
skrzyżowania 
do nr 28
 

208 200 000 zł trwają prace 
projektowe

8 ul. Brzeska PW1 3000 3 300 000 zł końcowa faza 
dokumentacyjna

9 ul. Wiewiórcza 150 140 000 zł końcowa faza 
dokumentacyjna

10

ul. Zbyszka 
z Bogdańca, 
ul. Michała Hutnika, 
Jutrzyńska, 
ul. Klasztorna 
boczne

1599 1 600 000 zł trwają prace 
projektowe



Pozostałe zadania uwzględnione w wieloletnim 
programie inwestycyjnym Wodociągów Miasta 
Krakowa

11 ul. Podstawie 300 290 000 zł trwają prace 
projektowe

12
ul. Ziemska 
budynki 1-12

sieć dla 10 
nieruchomości

-
zlecono wykonanie 

dokumentacji 

13
ul. Tymiankowa
budynki 16-16f

sieć dla 5 
nieruchomości

-
wstępna faza 

przedprojektowa

14
ul. Drożyska
budynki 19c-21, 1-4, 
22g

sieć dla 5 
nieruchomości

-
zlecono wykonanie 

dokumentacji

15
ul. Biwakowa
budynki 1-34

sieć dla 14 
nieruchomości

-
zlecono wykonanie 

dokumentacji

16
ul. Plażowa
budynki 2-18

sieć dla 9 
nieruchomości

-
zlecono wykonanie 

dokumentacji

17
ul. Nadwodna
budynki 1-34

sieć dla 28 
nieruchomości

-
wstępna faza 

przedprojektowa

18
ul. Flame
budynki 10,19

sieć dla 2 
nieruchomości

-
wstępna faza 

przedprojektowa



Pozostałe zadania uwzględnione w wieloletnim 
programie inwestycyjnym Wodociągów Miasta 
Krakowa

19
ul. Kontryma
budynki 3a-34

sieć dla 21 
nieruchomości

-
wstępna faza 

przedprojektowa

20
ul. Turzymy
budynki 1-19

sieć dla 6 
nieruchomości

-
wstępna faza 

przedprojektowa

21
ul. Szlifierska
budynki 4, 38-69b

sieć dla 9 
nieruchomości

-
wstępna faza 

przedprojektowa

22
ul. Betonowa
budynki 2g-2k

sieć dla  3 
nieruchomości

-
wstępna faza 

przedprojektowa

23
ul. Wiązowa
budynki 6-21a, 1a-5

sieć dla 6 
nieruchomości

-
wstępna faza 

przedprojektowa

24
ul. Brzeska cz. II
budynki 6-52a

sieć dla 54 
nieruchomości

-
wstępna faza 

przedprojektowa

25
ul. Zakępie
budynki 1-12

sieć dla 6 
nieruchomości

-
wstępna faza 

przedprojektowa



Pozostałe zadania uwzględnione w wieloletnim 
programie inwestycyjnym Wodociągów Miasta 
Krakowa

26
ul. Siejówka
budynki 1a-16

sieć dla 21 
nieruchomości

-
zlecono wykonanie 

dokumentacji

27
ul. Jaglana
budynki 1-4

sieć dla 3 
nieruchomości

-
zlecono wykonanie 

dokumentacji

28
ul. Morgi
budynki 2-11

sieć dla 5 
nieruchomości

-
zlecono wykonanie 

dokumentacji

29
ul. Bartnicza
budynki 1-19

sieć dla 31 
nieruchomości

-
zlecono wykonanie 

dokumentacji

30
ul. Przylasek
budynki 2-7

sieć dla 4 
nieruchomości

-
zlecono wykonanie 

dokumentacji

31
ul. Chałupki
budynki 6a-26

sieć dla 8 
nieruchomości

-
wstępna faza 

przedprojektowa

32
ul. Syrachowska 
boczna

100 64 000
trwają prace 
projektowe

33
ul. Suchy Jar
budynki 18-34a

sieć dla 13 
nieruchomości

-
wstępna faza 

przedprojektowa



KROPLA historii
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