Przedsięwzięcia na które udzielono wsparcia finansowego z Funduszu
Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego
rządowego programu budownictwa komunalnego
2022-04-13

Remont lokali mieszkalnych położonych w Krakowie, os. Na Wzgórzach 28 m 19, os.
Na Wzgórzach 28 m 27, ul. Traugutta 9 m 2, ul. Radosna 7-9 m 32, os. Szkolne 24 m
4, w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 5 lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 172,05 m2.
Rodzaj funduszu: wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego zgodnie z ustawą z
dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i
tymczasowych pomieszczeń.
Wartość wsparcia finansowego: 135.162,36 zł
Całkowita wartość zadania: 168.952,95 zł
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Opis przedsięwzięcia: Remont lokali mieszkalnych będących pustostanami położonych w
Krakowie na os. Na Wzgórzach 28 m 19, os. Na Wzgórzach 28 m 27, ul. Traugutta 9 m 2, ul.
Radosna 7-9 m 32, os. Szkolne 24 m 4. Prace remontowe będą obejmowały wykonanie robót w
branży budowlanej, a także wymianę instalacji elektrycznej oraz roboty w zakresie instalacji
wodno – kanalizacyjnej. W powyższych lokalach mieszkalnych zostanie zainstalowane wanna
lub kabina natryskowa, umywalka, miska ustępowa, zlewozmywak, czteropaleniskowa
kuchenka gazowa lub równoważna użytkowo kuchenka elektryczna.
Remont lokali mieszkalnych położonych w Krakowie, ul. Makowskiego 18 m 39, os.
Urocze 1 m 33A, ul. Łąkowa 14 m 18, ul. Bosaków 9 m 33, w wyniku którego zostaną
zmodernizowane 4 lokale mieszkalne wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy o łącznej powierzchni użytkowej 121,93 m2.
Rodzaj funduszu: wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego zgodnie z ustawą z
dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i
tymczasowych pomieszczeń.
Wartość wsparcia finansowego: 124.214,80 zł

Całkowita wartość zadania: 155.268,51 zł
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Opis przedsięwzięcia: Remont lokali mieszkalnych będących pustostanami położonych w
Krakowie przy ul. Makowskiego 18 m 39, os. Urocze 1 m 33A, ul. Łąkowa 14 m 18, ul. Bosaków
9 m 33. Prace remontowe będą obejmowały wykonanie robót w branży budowlanej, a także
wymianę instalacji elektrycznej oraz roboty w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej. W
powyższych lokalach mieszkalnych zostanie zainstalowana wanna lub kabina natryskowa,
umywalka, miska ustępowa, zlewozmywak, czteropaleniskowa kuchenka gazowa lub
równoważna użytkowo kuchenka elektryczna.
Remont lokali mieszkalnych położonych w Krakowie, os .Ogrodowe 2 m 19, os.
Stalowe 1 m 2, os. Spółdzielcze 14 m 32 i os. Szkolne 33 m 56A, w wyniku którego
zostaną zmodernizowane 4 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego
zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 162,67 m2.
Rodzaj funduszu: wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego zgodnie z ustawą z
dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i
tymczasowych pomieszczeń.
Wartość wsparcia finansowego: 132.034,59 zł
Całkowita wartość zadania: 165.043,24 zł
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Opis przedsięwzięcia: Remont lokali mieszkalnych będących pustostanami położonych w
Krakowie na os .Ogrodowe 2 m 19, os. Stalowe 1 m 2, os. Spółdzielcze 14 m 32 i os. Szkolne 33
m 56A. Prace remontowe obejmowały wykonanie robót w branży budowlanej, a także wymianę
instalacji elektrycznej oraz roboty w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej. W powyższych
lokalach mieszkalnych zostały zainstalowane wanna lub kabina natryskowa, umywalka, miska
ustępowa, zlewozmywak, czteropaleniskowa kuchenka gazowa lub równoważna użytkowo
kuchenka elektryczna.
Remont lokali mieszkalnych położonych w Krakowie, os. Centrum A8 m 59, os.
Centrum B8 m 25, os. Centrum B9 m 96, os. Handlowe 8 m 74, os. Centrum D5 m 55,
ul. Przyzby 1 m 15, ul. Kantora 2 m 18, os. Szkolne 33 m 55, ul. Okólna 3 m 89, w
wyniku którego zostanie zmodernizowanych 9 lokali mieszkalnych wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 338,59 m2.

Rodzaj funduszu: wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego zgodnie z ustawą z
dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i
tymczasowych pomieszczeń.
Wartość wsparcia finansowego: 257.395,48 zł
Całkowita wartość zadania: 321.744,36 zł
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Opis przedsięwzięcia: Remont lokali mieszkalnych będących pustostanami położonych w
Krakowie na os. Centrum A8 m 59, os. Centrum B8 m 25, os. Centrum B9 m 96, os. Handlowe 8
m 74, os. Centrum D5 m 55, ul. Przyzby 1 m 15, ul. Kantora 2 m 18, os. Szkolne 33 mm55, ul.
Okólna 3 m 89. Prace remontowe obejmowały wykonanie robót w branży budowlanej, a także
wymianę instalacji elektrycznej oraz roboty w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej. W
powyższych lokalach mieszkalnych zostały zainstalowane wanna lub kabina natryskowa,
umywalka, miska ustępowa, zlewozmywak, czteropaleniskowa kuchenka gazowa lub
równoważna użytkowo kuchenka elektryczna.
Remont lokali mieszkalnych położonych w Krakowie, ul. Fabryczna 25 m 10, os. 2
Pułku Lotniczego 46 m 56, os. Centrum B 11 m 54, os. Kolorowe 15 m 48, ul.
Żuławskiego 12 m 1, ul. Szlak 53 m 2 i 3, os. Zielone 6 m 31, os. Urocze 7 m 6 oraz ul.
Centralna 34 m 95 w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 10 lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej
powierzchni użytkowej 408,25 m2.
Rodzaj funduszu: wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego zgodnie z ustawą z
dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i
tymczasowych pomieszczeń.
Wartość wsparcia finansowego: 407.159,68 zł
Całkowita wartość zadania: 508.949,61 zł
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Opis przedsięwzięcia: Remont lokali mieszkalnych będących pustostanami położonych w
Krakowie przy ul. Fabryczna 25 m 10, os. 2 Pułku Lotniczego 46 m 56, os. Centrum B 11 m 54,
os. Kolorowe 15 m 48, ul. Żuławskiego 12 m 1, ul. Szlak 53 m 2 i 3, os. Zielone 6 m 31, os.

Urocze 7 m 6 oraz ul. Centralna 34 m 95. Prace remontowe obejmowały wykonanie robót w
branży budowlanej, a także wymianę instalacji elektrycznej oraz roboty w zakresie instalacji
wodno – kanalizacyjnej. W powyższych lokalach mieszkalnych zostały zainstalowane wanna lub
kabina natryskowa, umywalka, miska ustępowa, zlewozmywak, czteropaleniskowa kuchenka
gazowa lub równoważna użytkowo kuchenka elektryczna.
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