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Dotyczy: wniosku znak KMR/69/2018/2 

 
 W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 listopada 2018 r. (data wpływu do Zarządu: 11 grudnia 2018 r.) Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa przekazuje następujące informacje. 

 W ciągu ostatnich pięciu miesięcy ZDMK zawarł z inwestorem, firmą Matex-Transpor s.c. Monika Sobolewska, 

Tomasz Sobolewski, budującą biurowiec na zbiegu ulic Monte Cassino i Marii Konopnickiej, porozumienie dotyczące 

m.in. przebudowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż w/w ulic oraz wykonania docelowej organizacji ruchu. W 

związku z powyższym zmiana niewłaściwego oznakowania całości ścieżki rowerowej przy budynku nowo powstałego 

hotelu zostanie wykonana (poprawiona) po przebudowie elementów pasa drogowego zawartych w przedmiotowym 

porozumieniu. Inwestor niezwłocznie po zakończeniu elewacji biurowca przystąpi do przebudowy chodnika i ścieżki 

rowerowej wzdłuż ul. Monte Cassino i Marii Konopnickiej. Termin realizacji wszelkich prac w tym oznakowania 

docelowego zgodnie z zapisami porozumienia przypada na dzień 31 marca 2019 r. 

 Należy tu bowiem wyjaśnić, że część oznakowania ścieżki rzeczywiście nie jest zgodna z przepisami, jednak 

przed zakończeniem prac budowlanych na zjeździe jego poprawa byłaby niecelowa, gdyż inwestor odpowiadający za 

powyższe roboty, mocą wspominanego porozumienia, został zobligowany także do właściwego oznakowania drogi dla 

rowerów w jego okolicy. Gdyby wykonać prace związane z poprawą oznakowania na tej części ścieżki, gdzie już jest to 

możliwe, to nałożyłyby się one z wykonywaną później poprawą oznakowania w okolicy samego zjazdu, dlatego 

postanowiono zlecić wykonanie prawidłowego oznakowania jednemu wykonawcy i dokonać tego za jednym razem, po 

zakończeniu wszelkich robót budowlanych i w oparciu o już istniejącą organizację ruchu w tym miejscu. 

 
 

 

 Marcin Hańczakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Tomasz Czop – Sekcja Kontroli Rozkopów i Awarii 

nr tel. 12 616 86 22 

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 


