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Stowarzyszenie 
Kraków Miastem Rowerów
e-mail: zarzad@kmr.org.pl

Dotyczy:  WNIOSKU NR 2810/2018 O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z DNIA 
14 LISTOPADA 2018 R.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14 listopada
2018 r.,  w sprawie podjętych  w latach  2017 i  2018 działań dotyczących budowy Wiślanej  Trasy
Rowerowej w Krakowie, uprzejmie informuję. 

W latach 2017 – 2018 podjęto następujące działania  mające na  celu stworzenie  ciągłości
Wiślanej Trasy Rowerowej:

- budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego
odcinka  ścieżki  przy  Moście  Zwierzynieckim,  od  ul.  Wioślarskiej  do  ul.  Jodłowej  oraz  od  ul.
Mirowskiej  do  granicy  miasta  Krakowa (w 2018 r.  zawarto  umowę  z  Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji; ogłoszono również zamówienie publiczne
na zaprojektowanie  i  zbudowanie  ścieżki,  jednak nie  wpłynęła  żadna oferta;  w projekcie  budżetu
Miasta Krakowa na 2019 r. i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na 2019 r. i lata następne zwiększono
środki finansowe na to zadanie; ścieżka rowerowa planowana jest do zbudowania do końca 2020 r.);

- przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka (w
2018  r.  zostały  przygotowane  materiały  przetargowe  oraz  ogłoszony  przetarg  na  opracowanie
dokumentacji projektowej i realizację robót budowalnych; zawarto umowę na zaprojektowanie ścieżki
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz planowane jest w bieżącym roku złożenie
wniosku o wydanie tej decyzji; realizacja inwestycji planowana jest w 2019 r.). 

-  budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką
Białuchą w Krakowie (w 2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-
użytkowego; inwestycja planowana jest do realizacji do końca 2020 r.). 

W projekcie budżetu Miasta Krakowa na 2019 rok i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok
2019 i lata następne zostały zarezerwowane środki na dokończenie tych inwestycji.
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