Kraków, dnia 5 lutego 2019 r.

Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
ePUAP

NO.0161.68.2019

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 stycznia 2019 r. (znak sprawy: KMR/14/2019)

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczący zadania
ZDMK/T1.97/16, Zarząd Dróg Miasta Krakowa uprzejmie informuje.
Ad.1, 2.
Informacje na temat zakresu prac zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców
i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego
w Krakowie” na rok 2018 dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem:
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23079%26typ%3Du.
Natomiast informacje na temat zakresu prac ww. zadania na rok 2019 dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Krakowa pod adresem:
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23900%26typ%3Du.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)
udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącza obowiązek ponownego jej udostępnienia
na wniosek zainteresowanego w trybie art. 10 ust. 1 ww. ustawy (por. wyrok z dnia 1 grudnia 2005 r. Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 436/05).
Ad. 3.
Dla ścieżki Strzelców – Lublańska, z uwagi na problem z decyzją środowiskową, drzewami, zakresem pasa
drogowego, problemem z interpretacją w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa w zakresie
przebudowy drogi na zgłoszenie, konieczny był rozdział zadania na dwa etapy:
- etap 1 - zakres ul. Strzelców – dnia 06.12.2018 r. złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych. Aktualnie trwa uzupełnienie braków,
- etap 2 - zakres ul. Lublańska – trwa uzupełnianie braków we wniosku o zgodę na wycinkę drzew zgłoszonych przez
Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Po uzyskaniu decyzji zostanie złożony ponowny
wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta
Krakowa.
Informuję ponadto, że dla zakresu tunelu łączącego ul. Brogi – Rakowicka, dokumentacja projektowa została
rozesłana celem uzgodnienia do gestorów sieci. Do dnia 08.02.2019 r. planowane jest złożenie przedmiotowej
dokumentacji do uzgodnienia w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. Natomiast na marzec 2019 r. zaplanowano złożenie
wniosku o pozwolenie na budowę. Realizacja robót budowlanych ww. inwestycji uzależniona jest od uzyskania
niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przekazania dokumentacji przez głównego Wykonawcę do tut. Zarządu.
Zakładany termin przekazania dokumentacji projektowej dla ulic Strzelców i Lublańskiej określono na maj 2019 r.
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Ad. 4.
Kwota zabezpieczona w budżecie miasta Krakowa na rok 2018 to 6 113 100 zł. W związku z brakiem możliwości
rozliczenia dokumentacji w grudniu 2018 r., konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na dokumentację
projektową w budżecie miasta Krakowa na rok 2019 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa wystąpił ze stosownym wnioskiem
do Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa.
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W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany
w prawym górnym rogu pierwszej strony
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