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Dotyczy: wniosku o dostęp do informacji publicznej znak KMR/55/2018/2 

 
 W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2018 r. (data wpływu do ZDMK: 29 listopada 2018  r.) w sprawie 

wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej oznakowania i stanu nawierzchni drogi rowerowej przy ul. 

Monte Cassino, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, opierając się na treści pisma z dnia 25 maja 2018 r. znak 

RD.5300.515.2018 przekazuje następujące informacje. 

 Ad. 1 

 Remont nie został wykonany w tym roku ze względu na brak środków finansowych, wobec czego konieczne jest 

jego planowanie na lata przyszłe. 

 

 Ad. 2 

 W chwili obecnej wykonawca kończy montować akodren na przejściu ul. Mitkowskiego/Monte Cassino. 

Zakończenie prac nastąpi 11 grudnia 2018 r. Istniejące opóźnienie w realizacji złożonej deklaracji zaistniało z powodu 

trudności w pozyskaniu materiałów instalacyjnych oraz konieczności wystąpienia pilnej realizacji ponadplanowych 

robót w związku z wykonywanymi nakładkami drogowymi. 

 

 Ad. 3 

 Informacja zawarta w tym punkcie miała wyłącznie charakter informacyjny i uzależniała jego realizację od 

przeprowadzenia remontu nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Wobec konieczności przeniesienia remontu na lata 

przyszłe (zob. ad. 1) również i ta kwestia pozostaje otwarta. 

 

 Ad. 4 

 Oznakowanie poziome na Rondzie Grunwaldzkim zostało odnowione – zgodnie z podaną informacją. 

 
 

 

 

p.o. DYREKTOR 

Marcin Hanczakowski 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Damian Kozłowski – Dział Utrzymania Dróg 

Nr tel. 12 616 86 29 

Robert Szota – Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości 

Nr tel. 12 616 86 11 



Kinga Budzyńska – Dział Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD 

Nr tel. 12 616 75 46 

Jakub Krawczyk – Dział Organizacji i Nadzoru – w zakresie obsługi postępowania 

nr tel.: 12 616 70 65 

 

 
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 


