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Dotyczy: wniosku z 4.06.2018 r. (znak sprawy: KMR/66/2018). 

 

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący realizacji kontraktu 100 

rozwiązań na terenie Dzielnicy XI – Podgórze Duchackie, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  

w Krakowie przekazuje następujące stanowisko. 

 W zakresie działania „Witosa i Nowosądecka” tut. Jednostka informuje, że do końca 2018 roku zostanie 

przeprowadzona modernizacja sygnalizacji w ciągu ul. Witosa – Nowosądeckiej. W ramach tego projektu utworzone 

zostaną przejazdy rowerowe umożliwiające ciągłą jazdę przedmiotowym ciągiem ulic, bez potrzeby 

przeprowadzania rowerów przez przejścia dla pieszych, tak jak odbywa się to obecnie. Dodatkowo, celem 

ograniczenia prędkości pojazdów przejeżdżających ulicą Halszki zainstalowano progi wyspowe, dzięki którym 

poprawiono bezpieczeństwo rowerzystów przejeżdżających ww. ulicą.  

Tut. Zarząd wnioskował o ujęcie zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej w ul. Nowosądecka i Witosa (od 

ul. Wielickiej do ul. Halszki) do Budżetu Miasta Krakowa na 2018r., jednak przedmiotowe zadanie nie zostało ujęte 

w Budżecie Miasta Krakowa.  

Wnioskowany zakres: 

 odcinek o długości ok.  2900 m 

Zakres na 2018: 

- zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU 

–opracowanie koncepcji i PFU  

-zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 

- rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej 

Zakres na 2019: 

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowej 

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnej 

- wykonanie robót budowlanych 

O ujęcie w Budżecie Miasta Krakowa na 2018 r. oraz w WPF-WPI wnioskowano również w przypadku 

zadania pn. „Przebudowa ul. Halszki”. 

Wnioskowany zakres: 

 na odcinku od ul. Wysłouchów do ul. Stojałowskiego (ok. 300mb). 

Zakres na 2018 r.: 

Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, podpisanie umowy z wykonawcą, rozpoczęcie 

opracowania dokumentacji projektowej,  

mailto:zarząd@kmr.org.pl


Zakres na 2019 r.:  

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej,  

Zakres na 2020 r.: 

Ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych, podpisanie umowy z wykonawcą, realizacja robót 

budowlanych. 

Realizując procedurę planowania i monitorowania inwestycji, w  terminie do dnia 15 września 2018 r.,  

tut. Jednostka ponownie złoży stosowne wnioski, celem umieszczenia w Budżecie Miasta na 2019 rok  

oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej – Wieloletnim Planie Inwestycyjnym wyżej wymienionych zadań. 

Nadmienić należy, że powyższe działanie nie jest jednoznaczne z wprowadzeniem zadań do Budżetu  

oraz do WPF – WPI i tym samym zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do jego realizacji, gdyż tego 

rodzaju decyzja leży w gestii Rady Miasta Krakowa, która jest organem niezależnym od Prezydenta Miasta 

Krakowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. DYREKTORA ZIKiT 

Kierownik 

Działu Organizacji i Nadzoru 

Michał Gołębiowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Marcin Wójcik- Dział ds. Mobilności Aktywnej 

nr tel.: 12 616 86 54 

Katarzyna Jargieła- Dział Przygotowania Inwestycji 

nr tel.: 12 616 72 28 

Piotr Rusin- Dział Organizacji i Nadzoru- w zakresie obsługi postępowania 

nr tel.: 12 616 75 67 

Otrzymują: 

1 x Adresat  

1 x aa NO 

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany 

w prawym górnym rogu pierwszej strony 




