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Dotyczy:  WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W SPRAWIE LIKWIDACJI DRÓG 

DOJAZDOWYCH DO ZNACZNEGO OBSZARU DZIELNICY IX 

 

 

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udostępnienie informacji 

publicznej z dnia 20 marca 2019 r. (data wpływu: 21 marca 2019 r.)  (sprawa znak: KMR/38/2019) 

informuję, co następuje.  

 

Ad 1. Aktualnie Gmina Miejska Kraków nie prowadzi działań mających na celu likwidację 

przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Siostry Faustyny. 

 

Ad 2. Prowadzone w ubiegłych latach działania Gminy Miejskiej Kraków miały na celu 

likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Kąpielowej oraz budowę w jego miejscu 

obiektu inżynieryjnego pozwalającego na bezkolizyjne krzyżowanie się ulicy Kąpielowej z linią 

kolejową nr 94. Aktualnie Gmina nie prowadzi działań mających na celu likwidację tego przejazdu, 

niemniej jednak nie wyklucza się w przyszłości wznowienia prac zmierzających do powstania 

wiaduktu nad linią kolejową. 

 

Ad 3. Aktualnie Gmina Miejska Kraków nie prowadzi działań mających na celu likwidację 

przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Fredry. Opracowywana jest natomiast  wstępna 

koncepcja budowy wiaduktu w miejscu istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy 

Fredry. Obecnie jest ona w trakcie wewnętrznego opiniowania przez komórki organizacyjne UMK 

oraz miejskie jednostki organizacyjne. W najbliższym czasie planowane jest również spotkanie w tej 

sprawie z Zakładem Linii Kolejowych PKP PLK S. A. Ostateczna wersja opracowania zostanie 

zaprezentowana na spotkaniu z mieszkańcami. 

 

Ad 4. Wydział Gospodarki Komunalnej nie jest w posiadaniu wnioskowanej dokumentacji.  



 

Korespondencja w tej sprawie była prowadzona przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. 

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie należy wystąpić do wskazanej jednostki. 

 

Z uwagi na formę odpowiedzi oraz brak konieczności dołączenia plików niniejsze pismo 

zostaje przesłane do Pana poprzez platformę ePUAP. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1 x Adresat 

1 x Aa 

 

Do wiadomości: 

1 x Wydział Organizacji i Nadzoru UMK 


