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SPRAWOZDANIE
ż wykonania planu odnowy zabytków Krakowa w 1996 roku (w złotych)
Lp.
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Plan na 1996 rok

Plan po korektach

W ykonanie
w 1996 r.
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I. Narodowv Fundusz RewalorvzaciiZabytków Krakowa
1. Dochody, z tego:
— saldo z 1995 roku
— dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta
........ Rzeczypospolitej
— pozostałe wpływy z różnych źródeł
2. Wydatki:
.
— remonty obiektów zabytkowych
—
rezerwa
3. Stan środków na dzień 31.12.1996 r.
U . Środki inwestorów powierzone ZRZZK
1. Dochody:
■
— Jednostki podlegle Wojewodzie Krakowskiemu
— Inwestorzy bezpośredni
2. Wydatki:
— Jednostki podległe Wojewodzie Krakowskiemu
—
Inwestorzy bezpośredni
3. Zobowiązania inwestorów
U L . RAZEM:
— Dochody
— Wydatki
IV. Dość obiektów rewaloryzowanych: 137
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101,3
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100,3
100.3
.

_

251.983

-

7.852.116
1.403.000
6.449.116
7.852.116
1.403.000
6.449.116

9.961.747
1.473.299
8.488.448
■ 9.919.803
1.431.355
8.488.448

9.852.947
1.460.689
8.392.258
9.979.528
1.460.689
8.518.839
126.581

98.9
99,1
98.9
100,6
102,0
100.4

33.652.116
33.652.116

36.285.359
36.241.507

36.509.942
36.384.540

100,6
100,4

Dyrektor ZRZZK

Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie
/-/ mgr inż. Andrzej Gaczoł

/-/ mgr. inż. Tadeusz Murzyn

Obiekty finansowane z NARODOWEGO FUNDUSZU REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA
w roku 1996 (w złotych)
Lp.

Obiekt

Limit na 1996 r.
po aktualizacji

Wykonanie
za rok 1996

1.

2
Zespół Budowli Wzgórza
Wawelskiego

3
1.900.000

4
1.973.564,46

2.

Archikatedra na Wawelu

1.060.000

1.109.999,59

3.

Bazylika Mariacka — Rynek
Główny 3

1.924.000

1.938.743,49

1

■%

wyko
Zakres rzeczowy prac
nania
5
6
103,9 - prace konserwatorskie przy elewacjach zewnętrznych na odcinku
skrzydła wsch. wraz z Wieżą Duńską, Wieżą Zygmunta m i
Kurza Stopka
- prace konserwatorskie przy wystroju wnętrz I i II piętra narożnika
Dłn-wsch. Zamku oraz w 4 salach II p. skrzydła płn.
- w ykonanie prac rem ontow o-budow lanych przy murze
oporowym stoków płn. Wawelu — część „A” tzw. mur
„cegiełkowy”
.
- I etap prac konserwatorskich orzv licu muru „cegiełkowego”
- I etap prac badawczych w bud. nr 7
104,7 - prace konserwatorskie przy elewacjach od strony płd. w zakresie
prezbiterium oraz Kaplic (biskupa Konarskiego, biskupa
Zadzika, biskupa Załuskiego i Jana Olbrachta) oraz wsch.
elewacji skarbca i wszystkich elewacji Wieży Zyemuntowskiei
- wykonanie prac konserwatorskich przy pokryciach kopuł płd.
Kaplic Katedry (biskupa Zadzika i biskupa Załuskiego) oraz
hełmie Wieży Zygmuntowskiej wraz z rekonstrukcją złoceń na
elementach dekoracyjnych
- wykonanie naprawy więźby i wymiana pokrycia dachów
Archiwum Kapitulnego (w trybie awaryjnym)
100,8 - kontynuacja prac konserwatorskich we wnętrzu prezbiterium
(polichromia wraz z opracowaniem naukowym dot. ikonografii
polichromii, wątek ceglany kamieniarki, witraże i ślusarka okien) w
obrębię pasa elewacji wyznaczonego oknami IV N, V N, IV S.V S
- wykonanie rusztowań do w/w prac
- konserwacja docelowa 20 pól gotyckich witraży z okien absydy

1

2

4

5

9.760

9.760,00

100,0 - wykonano ekspertyzę kon strukc yjno-myko logiczną

600.000

613.700,00

3

4.

Wieża Hejnałowa Bazyliki
Mariackiej

5.

Kolegiata św. Anny— ul. św.
Anny 13

6

102,3 - wykonano prace konserwatorskie przy dekoracji ramion
transeptu oraz kaplic w nawie zach. (św. Piotra i św. Katarzyny)
w zakresie polichromii ściennej oraz stiuków
- wykonano konserwację ambony

6.

Sukiennice

300.000

315.699,34

105,2 - wykonano konserwację: stolarka witryn w podcieniach wraz z
zabezpieczeniem od strony wsch. 3 krat zabezpieczających
wejścia*do hali głównej, wątków ceglanych i kamiennych oraz
fragmentów polichromii w części strychowej

Barbakan

350.000

369.325,31

105,4 - wykonano konserwację lica zewnętrznego szyi (część zach.)

I

- wykonano przyłącza instalacyjne: wod.-kan. i elektr.
- ukształtowano stoki w fosie — ekspozycji po wsch. stronie szyi
- wykonano konstrukcję kładki drewnianej w szyi

8.

200.000

Fort Kościuszko

199.746,38

99,9 - zakończono prace budowlane i kamieniarskie przy tarasie
Kaponiery
- wykonano roboty zabezpieczające i rozbiórkowe bastionu V —
I etap

359.745.00

Klasztor Norbertanek na Salwa
torze
ul. Kościuszki 88

345.000

10.

Kościół Najświętszego Salwatora
ul. Błog. Bronisławy

50.000

52.500.00

105,0 - I etap prac budowlano-konserwatorskich muru ogrodzeniowego
(konserwacja cokołu + odwodnienie, uporządkowanie zieleni)

11.

Kościół św. Piotra i Pawia
ul. Grodzka 54

700.000

734.298,48

104,9 - wykonano I etap prac konserwatorskich we wnętrzu prezbiterium
rusztowania

9.

104,3 - zakończono remont więźby dachowej i pokrycia
- prace konserwatorsko-budowlane elewacji kościoła wraz z
rekonstrukcją 4-ch rzeźb ód strony dziedzińca

- zakończono I etap prac przy remoncie kopuły głównej
- zakończono I etap robót instalacji elektrycznej kościoła

1
12.

. ..

2

.

s. .

.

Zespół klasztorny Dominikanów
ul. Stolarska 12

480.000

483.465,49

100,7

6
-

zakończono prace konserwatorskie elewacji kościoła

- wykonano konserwację elewacji Kaplicy św. Katarzyny
Sieneńskiej + rusztowania do w/w prac
- wykonanie fotogrametrii elewacji

13.

Zespół klasztorny Franciszkanów
pl. Wszystkich Świętych 5

420.000

420.279,20

100,1 - zakończenie konserwacji elewacji kościoła (transeptu)
- kontynuacja konserwacji polichromii w krużgankach klasztoru
- wykonano konserwację okien w krużgankach klasztoru (witraże i
metal)
- konserwacja dwóch epitafiów w krużgankach
- wykonanie fotogrametrii elewacji transeptu oraz polichromii w
krużgankach
- wykonano konserwację elewacji klasztoru od strony wsch. wraz z
kruchtą
- wykonano instalację odgromową kościoła

172.889,94

100,0 - zakończono prace remontowo-konserwatorskie elewacji wsch.
kościoła i klasztoru

Zespół klasztorny FranciszkanówReformatów
ul. Reformacka 4

172.890

15.

Klasztor Pijarów
ul. Pijarska 2-4

300.000

299.887,00

100,0 - I etap prac we wnętrzu nawy głównej (konserwacja techniczna
sklepienia, wymiana 6-u okien nawy i ocieplenie sklepienia)

16.

Klasztor Karmelitów na Piasku
ul. Karmelicka 19

‘ 323.175

339.333,72

105,0 - zakończenie prac remontowo-konserwatorskich w dawnym
refektarzu

14.

- zakończono konserwację wystroju nawy kościoła

- I etap prac konserwatorskich przy wystroju biblioteki klasztornej
na Ip.
- wykonanie PT remontu pomieszczenia biblioteki
- wykonano prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu
prezbiterium kościoła wraz z odczyszczeniem ołtarza głównego

1 1
n.

2
Zespół klasztorny Augustianów
ul. Augustiańska 7

3
600.000

4
629.962,46

5

6

105,0

K ościół:

- wykonano konserwację obrazów z cyklu augustiańskiego i
dokończono konserwację ram
~ konserwacja dwóch ołtarzy bocznych w kościele
Klasztor;
- kontynuacja konserwacji polichromii w ktużgankch — skrzydło zach.
- konserwacja kamieniarki w krużgankach
- konserwacja baszty klasztoru
- kontynuacja konserwacji tynków zewnętrznych zach. ściany
krużganków
- prace badawcze i uporządkowanie Kaplicy św. Tomasza
K aplica W ęgierska:

- wykonano konserwację trzech ołtarzy
18.

Zespół klasztorny Paulinów na Skałce
ul. Skałeczna 15

450.000

450.029,49

19.

Zespól klasztorny Bernardynek
ul. Poselska 21

236.239

228.333,86

- zbicie i położenie nowych tynków za ołtarzami bocznymi
100,0 - prace konserwatorskie przy fasadzie głównej — I etap
96,7 - wykonano prace konserwatorskie przy kamieniarce dziedzińca
przed kościołem
- zakończenie prac rem ontow o-konserw atorskich przy
.krużgankach dziedzińca d. dworu Lanckorońskich
- nowa aranżacja dziedzińca I etap
- wykonano remont muru zamykającego dziedziniec przed kościołem
~ zakończenie konserwacji makaty barokowej

20.

l i :

21

22.

23.

Klasztor Braci Mniejszych
Kapucynów
ul. Loretańska 11

90.950

90.955,00

100,0 - wykonano prace remontowo-konserwatorskie przy elewacjach
bocznych kościoła
- wykonano konserwację metalowej bramy kościoła oraz
konserwację i pozłocenie krzyża i kuli z fasady kościoła

....2
Kolegiata św. Floriana
ul. Warszawska 1

.... 4
.
3
399.513,39
400.000

Zespół klasztorny Kanoników
Regularnych Laterańskich
na Kazimierzu
ul. Bożego Ciała 26

440.000

439.309,72

Klasztor Karmelitanek Bosych
ul. Łobzowska 40

80.000

80.048,19

. .
99,9 99,8 ~
100,1 -

24.

Zespół klasztorny Karmelitanek
Bosych
ul. Kopernika 44

30.000

22.151,25

73,8 -

25.

Klasztor Wizytek
ul. Krowoderska 16

80.000

82.500,01

26.

Zespół klasztorny Sercanek
ul. Garncarska 24

60.000

59.990,00

103,1 100,0 -

27.

28.

Kościół św. Jana Chrzciciela
w zespole klasztornym Prezentek
ul. św. Jana 7
Zespół klasztorny Albertynek
ul. Woronicza 10

35.000

35.000,00

100.000

105.000,00

100,0 -

renowacja elewacji boóznych prezbiterium Kościoła — H etap prac
wymiana pokrycia dachu
konserwacja figury Matki Boskiej w otoczeniu Kościoła
konserwacja organów — I etap prac
zakończenie prac konserwatorskich przy fasadzie
kontynuacja prac konserwatorskich przy średniowiecznych
witrażach z prezbiterium
wykonano konserwację szafy z kaplicy św. Anny
zakończenie prac konserwatorskich kamieniarskich wystroju
elewacji frontowej kościoła i klasztoru
kontynuacja remontu dachów nad kościołem oraz w części wsch.
klasztoru
zakończenie prac konserwatorskich przy fasadzie kościoła
I etap prac konserwatorskich i remontowych przy murze
ogrodzeniowym od strony ul. Kopernika
zakończenie prac przy zagrożonej części mum klasztornego
konserwacja i renowacja stolarki okiennej w klasztorze — I etap
wykonano renowację ścian w- prezbiterium wraz z konserwacją
ślusarki okien i plafonu
konserwacja witraży
konserwacja rzeźb elewacji frontowej (w związku z ich
uszkodzeniem)
konserwacja elewacji bocznych kościoła

105,0 - I etap prac: rekonstrukcja stolarki okiennej wraz z witrażowym
szkleniem (refektarz) oraz wymiana stolarki okiennej i
konserwacja stolarki drzwiowej
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29.

Zespól klasztorny Kamedułów
na Bielanach

500.000

500.000,00

30.

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

500.000

500.252,18

31.

Opactwo Cystersów w Mogile

280.000

280.000,00

32.

Kościół św. Krzyża
PI. św. Ducha 2

600.000

578.471,83

33.

Kościół św. Marka
ul. św. Marka 10

200.000

202.725,00

34.

Kościół św. Idziego
ul. Grodzka 67

50.000

50.347,25

35.

Kościół św. Bartłomieja
naLudwinowie

50.000

50.983,04

36.

Kościół św. Józefa w Podgórzu
ul. Zamojskiego 2

184.000

183.487,00

37.

Kościół św. Mikołaja
ul. Kopernika 9

100.000

105.000,00

5
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100,0 - zakończono konserwację kaplicy Królewskiej
~ konserwacja kaplic: św. Jana Chrzciciela, św. Piotra i Pawła
100,1 - zakończenie stanu surowego zamkniętego tzw. „Wielkiej Ruiny”
i wozowni (stan surowy otwarty)
- wykonano remont dachu skrzydła płn. klasztoru — I etap
- konserwacja ambony — I etap
100,0 - prace konserwatorsko-budowlane fasady kościoła
- renowacja i osuszenie płn. ściany, konserwacja portalu (od ogrodu)
- I etap prac konserwatorskich ceglanej elewacji segmentu płn.-zach.
96,4 - prace konserwatorskie przy wystroju wnętrza nawy głównej (I etap)
- zakończenie prac konserwatorskich we wnętrzu kaplicy M. B.
Loretańskiej (ołtarz, kamieniarka, zabytkowe tynki)
101,4 - wykonano prace konserwatorskie w kaplicy św. Zofii
- I etap prac konserwatorskich w zakrystii
- wykonano konserwację stalli
100,7 - wykonano prace konserwatorskie przy elewacjach ceglanych
prezbiterium oraz odsłonięcie i ekspozyc ja kamiennego cokołu
- prace konserwatorskie przy „kapliczce” oraz wykonanie
dodatkowego szklenia okien witrażowych
102,0 - wykonano konserwację wystroju wnętrza (ołtarze, ściany,
stolarka, ślusarka)
99,7 - zakończono I etap remontu dachu kościoła (nawa główna)
- wykonano konserwację ścian bocznych wsch. ramienia transeptu
105,0 - konserwacja wątków ceglanych i kamiennych murów elewacji
prezbiterium oraz kamiennego epitafium wraz z badaniami
naukowymi
- konserwacja ołtarza w kaplicy św. Anny

■'■■V

38.

•i-"
Kościół w Krzesławicach

40.000,00

150.000

151.410,66

30.000

30.000,00

1.150.000

1.190.349,05

Fundacja św. Włodzimierza
ul. Kanonicza 15

250.000

250.069,98

Bożnica Kupa
ul. Miodowa/Warszauera
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24

211.000

209.792,81

200.000

209.300,00

10.000

8.540,00

232.000

229.887,93

130.457

130.456,76

200.000

77.183,42

Kościół św. Marcina
Parafia Ewangelicko-Augsburska
ul. Grodzka 58

40.

Parafia Prawosławna
ul. Szpitalna 24
Instytut Jana Pawła II
ul. Kanonicza 18

43.
44.
45.
46.

47.
48.

L_

4

40.000

39.

41.

■3

Synagoga Remuli
ul. Szeroka 40
Ratusz Krakowski
Rynek Główny
d. Pałac Wielopolskich — Magistrat
PI. Wszystkich Świętych 3/4
„Pałac Sztuki”
PI. Szczepański 4
Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych

6
5 .
100,0 - zakończono I eta^konserwacji ołtarza głównego przeniesionego
z Jawornika (prace stolarskienraz montaż)
100,9 - zakończono remont konserwatorski fasady kościoła
- konserwacja 2-eh płyt kamiennych
100,0 - awaryjny remont dachu (przemurowanie kominów, izolacja
przeciwwodna i termiczna, obróbki blacharskie)
103,5 - kontynuacja remontu kompleksowego według dokumentacji
technicznej i nadzorów autorskich (prace konserwatorskie przy
polichromiach, kamieniarce i stolarce oraz prace budowlane i
instalacyjne)
100,0 - kontynuacja prac konserwatorsko-budowlanycli (konserwacja
polichromii w pomieszczeniu frontowym I p., kamieniarka okna
gotycko-renesansowego w klatce schodowej i kominka w
pomieszczeniu I p. oficyny, rekonstrukcja ganku drewnianego,
roboty budowlano-wykończeniowe piwnic parteru i I p. oficyny
tylnej)
99,4 - prace konstrukcyjno-zabezpieczające podłoże i fundamenty
104,7 - prace konserwatorsko-budowlane elewacji od ul. Miodowej
- I etap prac odtworzeniowych muiu ogrodzeniowego od ul. Miodowej
85,4 - wykonano ekspertyzę konstrukcyjną muru ogrodzeniowego
99,1 - odsłonięcie i izolacja piwnic wież y oraz tunelu przechodniego do
Sukiennic, przełożenie instalacji kanalizacyjnej, odgromowej
wraz z niezbędna dokumentacją techniczna
100,0 - wykonanie konserwacji elewacji „C”
38,6 - wykonanie i zabezpieczenie świetlików dachowych

1 1
49.

2 r
Muzeum Szołajskich
PI. Szczepański 9
Muzeum Archeologiczne
ul. Senacka 3
Muzeum Archidiecezjalne:
ul. Kanonicza 19
ul. Kanonicza 21

3

52.

Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
ul. Kanonicza 9

119.784

119.784,42

53.

Dom Długosza
ul. Kanonicza 25
Papieska Akademia Teologiczna

83.869

88.294,96

I

150.

51

200.000

4
200.000,00

3.000

3.080,00

120.000
112.000,00
8.000,00

.

54.

5
6
100,0 - kontynuacja robót budowlano-konserwatorskich pomieszczeń
parteru i I p. według dokumentacji
102,7 - zainstalowanie czujników tensometrycznych na spękanych
murach muzeum (do opracowania ekspertyzy konstrukcyjnej)
100,0 - zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów oraz wymiana
zawilgoconych tynków w pomieszczeniach piwnic i partem
- praco konserwatorsko-budowlane elewacji w pasie parteru z
wykonaniem cokołu kamiennego
100,0 - wykonano remont konserwatorski elewacji
105,3 -- prace konserwatorsko-budowlane elewacji zewnętrznej od ul.
Kanoniczej i ul. Podzamcze
- wymiana zawilgoconych tynków na szerokoporowe w sali
Długosza i w sieni

Muzeum Etnograficzne
a ... Ratusz Kazimierski
PI. Wolnica 1

207.950

217.610,84

104,7 - zakończenie prac elewacyjnych
- zakończenie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach

b — Krakowska 46

100.000

100.122,26

55.

Muzeum Jana Matejki — dworek
ul. Wańkowicza 25

18.500

19.060,00

56.

Dwór w Bjanicach — Nowej Hucie
ul. Sasanek 2a
Dwór „Tetmajerówka”
w Bronowicach
ul. Tetmajera 36
Fundacja Wł. Tetmajera

80,000

83.126,49

50.000

50.000,00

100.1 - wykonano wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich
oficyny oraz rozpoczęto remont dachu budynku głównego
103,0 - wykonanie remontu komina spalinowego i kominów wentylacyjnych
wykonano instalację odgromową
103,9 - wymiana pokrycia dachu dworu i przybudówki lamusa, naprawa
i częściowa wymiana ofasowań blacharskich
100,0 - zakończenie remontu kompleksowego dworu

10.000

10.000,00

100,0 - naprawa więźby dachowej i wymiana pokrycia od strony pin. —

59.

60.

61.
62.

63.
64.

65.
66.

67.

68.

Dwór „Rydlówka” w Bronowicach
ul. Tetmajera 30

Dwór w Sidzinie
H. M. Wasilewscy
Kraków-Podgórze
Willa .JEstreicherówka”
ul. Samie Uroczysko 15
Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych

Pałac Biskupi
ul. Franciszkańska 3
Collegium Novum — UJ
ul. Gołębia 24

Collegium Broscianum — UJ
ul. Grodzka 52
Collegium Broscianum — UJ
Archiwum Państwowe
ul. Grodzka 52
Collegium Śniadeckich — UJ
ul. Kopernika 27
Collegium Maius — UJ
ul. Jagiellońska 15
Collegium Witkowskiego — UJ
ul. Gołębia 13
Collegium Sanockie — UJ
ul. Batorego 12

30.000

29.965,00

10.000

158.942

166.585,00

640.00|)

639.477,24

230.000

228.930,73

6
s '- - :
100,0 - prace odtworzeńiowe i zabezpieczające piwnice dworu

- wykonano zabezpieczenie stropu podstrychowego
- izolacja ścian — pułap I p.
- odtworzenie instalacji c.o. i wod.-kan.
(obiekt do rozliczenia w 1997 r. z uwagi na nieprzystąpienie do
odbioru przez inwestora bezpośredniego)
104,8 - wykonano elewację budynku od ul. Franciszkańskiej i od Plant
99,9 - kontynuacja prac konserwatorskich ceglanej elewacji od ul.
Jagiellońskiej
- prace konstrukcyjno-zabezpieczające nad aulą wraz z
ociepleniem stropów
99,5 - wykonano rekonstrukcję kompleksową oficyny

o
o

r

100,0 - wykonano remont konserwatorski skrzydła wsch. — I etap

395.000

394.504.32

99,9 -- kontynuacja remontu konserwatorskiego wnętrza budynku

180.000

175.087.60

50.000

49.700,00

80.000

82.420,54

144.300

h

57.

97,3 - remont holu gdańskiego, korytarz obok sali zegarowej, przejście
nad Ubraną
- adaptacja pomieszczeń na sale ekspozycyjne
99,4 - inw entaryzacja, badania konserw atorskie i ekspertyzy
konstrukcyjne
103,0 - prace konserwatorsko-badawcze na elewac jach
- renowacja elewacji ogrodowej
(F-ma „Sigma-Life” przekazała farby o wartości 4.683 zł —
darowizna)

1

2

3

4

5

6

69.

Cólegium Medicum — UJ
Instytut Ginekologii i Położnictwa
ul. Kopernika 23a

250.000

249.636,00

70.

II Klinika Chorób Wewnętrznych
— UJ
ul. Kopernika 15

138.000

137.999,99

100,0 - konserwacja części zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wymiana części stolarki okiennej

71.

Pałac Pusłowskich — UJ
ul. Westerplatte 10

55.000

50.422,47

91,7 - wymiana kanalizacji zewnętrznej, uszczelnienie instalacji wod.kan. węwnętrznych, skucie zawilgoconych tynków piwnicy i
parteru budynku

99,9 - kontynuacja konserwacji elewacji

- wykonanie opaski wokół części budynku
72.

KośńółNiepokalanegoPoczęckNW
w zespole szpitalnym św. Łazarza
— UJ
ul. Kopernika 19

200.000

73.

Józefa 19 — U J ..........................

3.445

74.

d. Pałac Królewski na Łobzowie
Politechnika Krakowska
ul. Podchorążych 1

400.000

3.445,40 ..... 100,0 - prace zabezpieczające obiekt na okres zimy (dach, okna)
419.836,17
105,0 - zakończenie prac przy segmencie S -l, R -l, K-I (dofinan
sowanie)

75.

Basztowa 18 — ASP

150.000

157.500,20

105,0 - kontynuacja remontu kompleksowego obiektu

76.

'Pałac Larischa
PI. Wszystkich Świętych 6

250.000

255.761,20

102,3 -- I etap prac — remont i częściowa wymiana elementów
, drewnianych więfby dachowej wraz z impregnacją, wymiana
pokrycia, wykonanie rynien i rur spustowych, naprawa kominów

77.

Akademia Ekonomiczna
ul. Rakowicka 27

238.500

238.500,08

100,0 - zakończono prace remontowo-konserwatorskie auli (stolarka,
meble, parkiet, żyrandole, kinkiety, kamisz, tynki i malowanie
ścian)

Dom Rzemiosła
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1
Al. Mickiewicza 5

150.000

148.539,00

99,0 - wykonano prace konserwatorskie przy elewacji zewnętrznej na
odcinku płd. strona skrzydła płn.

178.

|

1
79.

80.
81.

82.

2
Teatr im. J. Słowackiego
PI. św. Ducha 1

Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej
ul. Jagiellońska 1
Sławkowska 26 A
Polski Klub Ekologiczny

83.

Św. Jana 28
Polska Akademia Nauk
Plac św. Magdaleny

84.

Planty Krakowskie

85.
86.
87.
88;

Stare Miasto w obrębie Plant
Cmentarz Rakowicki
Cmentarz Remuh
Cmentarz Komunalny
ul. Mak i'Czerwone
d. koszary austriackie
ul. Rajska 1-3
Wojewódzka Biblioteka Publiczna

89.

90.

Ratusz Podgórski
Rynek Podgórski 1

124.583,11

62,3 - kontynuacja remontu konserwatorskiego stolarki okiennej wież,
remont pokrycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej
- rozpoczęcie remontu elewacji bocznej kościoła

- wykonano prace remontowe przy zadaszeniu ryzalitu wejściowe
go w elewacji zacli. skrzydła

■- 3
208.000

60.000

c ; s"' ■ :
6
100,0 - zakończenie robót elewacyjnych Teatru Miniatura
208.008,29
- wykonanie izolacji nad segmentem podziemnym „F” wraz z
ułożeniem jezdni z kostki granitowe j pomiędzy teatrami
- roboty budowlano-konserwatorskie w pomieszczeniach zaplecza
teatru
59.983,00
100,0 - kontynuacja prac przy renowacji stolarki okiennej

30.000

30.000,00

■ 10.000

10.000,00

100,0 100,0 -

200.000

150.183,00

75,1 -

100.000

100.000,00

25.000
76.965
30.000
20.606

26.250,00
76.965,00
29.760,00
20.605,80

700.000

724.301,64

300.000

300.000,00

100,0 105,0 100,0 99,2 100,0 -

remont konserwatorski muru ogrodzeniowego
wykonanie odwodnienia podwórca i nawierzchni kamiennej
remont i rekonstrukcja stolarki drzwiowej wewnętrznej
wykonanie I etapu aranżacji lapidarium elementów zabytkowej
kamieniarki
odtworzenie zarysu kościoła św. Magdaleny wraz z murem
cmentarnym
wykonanie nawierzchni placu z płyt kamiennych (dofinansowanie)
Ogród Uniwersytet — nawierzchnie asfaltowe
Ogród Pałac Sztuki — bruki, chodniki, zraszacze, ogrodzenie
wykonano opracowanie monograficzne dla bloku 12
wykonano konserwację 16-u zabytkowych nagrobków
wykonano konserwację 30-u zabytkowych nagrobków
opracowanie dokumentacji wielobranżowej

103,5 - kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego —
elewacje od ul. Dohiych Młynów i ul. Rajskiej wraz z elementami
kamiennymi
- prace odgrzybieniow& wewnątrz obiektu
100,0 - zakończono remont konserwatorski sali secesyjnej
- wykonano klatkę schodową z okładziną kamienną i balustradą

1 1
91.

92.

2
Budynek Straży Pożarnej
ul. Westerplatte 19
KoineodaWoj. Państ Straży Pożarnej
d. Dom Kapitulny — UJ
ul. Kanonicza 6

3

5

4

200.000

200.000,00

85.000

84.756,47

6

100,0 - wymiana pokrycia dachu i konserwacja fragmentu wieży
zegarowej
99,7 - naprawa więźby dachowej wraz z impregnacją
~ wymiana pokrycia na całej powierzchni
- wymiana zasolonych tynków na nowe szerokoporowe
- drobne prace adaptacyjne (parter, piwnice)

93.

d. Zajezdnia Tramwajowa
Krakowskie Towarzystwo
Ochrony Zabytków Techniki
ul. św. Wawrzyńca 13/15

150.000

149.481,99

94.

Towarzystwo Strzeleckie
„Bractwo Kurkowe”
ul. Bosacka 3............................

100.000

105.475,58

95.

Skawińska 4
Dom Pomocy Społecznej

85.000

84.724,16

96.

Zespół Pałacowo-Parkowy
na Woli Justowskiej
Willa Decjusza

581.000

610.427,01

99,7 - wykonano Xetap rekonstrukcji pawilonu „G”

105,4 - kontynuacja remontu — naprawa i przemurowania ścian i
sklepień, wykonanie stropów, odgruzowanie i osuszenie
budynku
99,7 - wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich dachu
105,1 - zakończenie remontu kompleksowego konserwatorskobudowlanego budynku głównego wraz z najbliższym otoczeniem
- rozpoczęto remont oficyny (więźba dachowa wraz z pokryciem,
zabezpieczenie konstrukcyjne)

20.144,68
97.

Kopiec J. Piłsudskiego na Sowińcu

80.000

80.000,00

98.

Zespół Ogrodowo-Pawilonowy
Krakowskiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Krakowie

339.000

338.997,79

- ' „DAIMJJER-BENZ” — wpłata celowa na roboty elektryczne
100,0 - roboty rozbiórkowo-ziemne, zabezpieczające osuwisko zbocza
powstałe w wyniku nawałnicy burzowej
100,0

zakończono prace konserwatorskie w kaplicy (konserwacja
polichromii wraz z wystrojem wnętrza kaplicy)
- konserwacja 2 zabytkowych lamp ogrodowych oraz doprowa
dzenie do nich inst. elektrycznej
- skucie zawilgoconych tynków w piwnicy budynku teatru

1
99.
100.

2
Fort św. Benedykta
na Krzemionkach
Fort 49 „Krzesławice”
Młodzieżowy Dom Kultury
os. Na Stoku 31a
Fort 491/4 „Grębałów”
— Ognisko TKKF
„Przyjaciel Konika”

■■■■ 5
i.::-; 4 ■
3
.......... -X
279.537,90
93,2 - kontynuacja robót budowlanych w strefie dachu (tarasy, wał
300.000
ziemny) — dofinansowanie
99,2 - rekonstrukcja nietypowej stolarki drzwiowej
50.000
49.591,29

100,0 - rekompozycja dziedzińca Placu Broni
- malowanie kamuflażowe pokryć blaszanych, odnowa posadzki
betonowej
100,0 - remont konserwatorski — zabezpieczenie substancji istniejącego
fortu i schronu czołowego
105,4 - rem ont konserw atorsko-budow lany — zabezpieczenie
elementów drewnianych konstrukcji strzelnicy
- wykonanie kanału osuszającego płd. i wsch.
100,0 - wykonanie zabezpieczenia środkami p.poż. pokrycia dachowego
- kontynuacja prac stolarskich wewnątrz obiektu (podłoga i strop)

30.000

30.000,00

27.829

27.828,53

100.000

105.457,66

20.000

20.000,00

Polskie Tow. Gimnastyczne „Sokół”
ul. J. Piłsudskiego 27
106. Kanonicza 24

106.340

106.340,00

10.000

-

107.

100.000

99.960,11

20.000

20.000,00

100,0 - wykonano konserwację elewacji wsch. łącznie z konserwacją
fresku i stolarki okiennej
- - nie przystąpiono do realizacji z u wagi na nieuregulowane sprawy
formalno-prawne
100,0 - rekonstrukcja stolarki balkonów komunikacyjnych oraz klatki
schodowej budynku głównego
- zakończenie rekonstrukcji oficyny I
100,0 - konserwacja elewacji frontowej wraz z wystrojem

50.000

50.000,00

100,0 - wykonano prace konstrukcyjne i zabezpieczające budynek

300.000

214.000,72

101.

Fort Olszanica — „Dom Harcerza”

m
103.

Strzelnica na Woli Justowskiej
Fundacja „Wawel-Sport”
ul. Bronowicka 5

104.

Spichlerz z Soboniowic
skansen na Woli Justowskiej
przy kościele parafialnym

105.

108.

Floriańska 53

Grodzka 9
wł. M. T. Fidelus
W. Paradowski
109. Józefa 4
pełnom. właśc. H. Pachla
110. Rynek Główny 19
użytkownik J. Calik

71,3 - kontynuacja remontu konserwatorskiego piwnic i parteru

2

1
111.

Rynek Główny 20/Bracka 2
Pałac Potockich
wł. Jan Potocki
112. św. Tomasza 35/św. Krzyża 13
wł. J. A. Lewandowscy
T. Lewandowski
Z. Brodkiewicz-Spławińska
113. d. Dom Modlitewny
ul. Węgierska 5
wł. Ti A. Starmachowie
114. Basztowa 22
Urząd Wojewódzki

60.000

4
60.000,00

6
5
100,0 - wykonano prace konserwatorskie przy dekoracji rzeźbiarskiej
fasady

80.000

80.000,00

100,0 - wykonano konserwację i rekonstrukcję sgraffita na dwóch
elewacjach w poziomie I i II p.

40.000

40.000,00

100,0 - wykonano prace remontowo-konserwatorskie przy fasadzie

90.000

94.500,76

105,0 - remont konserwatorski 3-ch pomieszczeń

3

Zobow iązania z 1995 r ........... ................ 6.203 ........... 6.202,60 ......100,0
5.600,00
- św. Anny 4A
prof. M. Odlanicki-Poczobutt
_
602,60
- Sławkowska 9
100,3
26.395.744,68
26.321.704
Razem:
Końcowe rozliczenie kosztów
z tytułu likwidacji magazynu
inwestorskiego
Razem A:

Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie
/-/ mgr inż. Andrzej Gaczoł

-

“

9.266,87
26.321.704

26.405.011,55

100,3

-

'

’

DYREKTOR ZRZZK
/-/ mgr inż. Tadeusz Murzyn

