
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/85/2019/2 Kraków, dn. 19 lipca 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

dot. stanu realizacji budżetu rowerowego w Krakowie w roku 2019 - uszczegółowienie

Szanowni Panie Prezydencie!

Działając  w  interesie  społecznym,  w  trybie  Ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  o  dostępie  do
informacji  publicznej,  mając  na  uwadze  informacje  przekazane  w  tabeli  towarzyszącej  pismu
NO.0161.479.2019 zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie udostępnionych informacji:

Numer zadania Nazwa zadania

ZDMK/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na 
Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem 
wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda 
Matecznego, następnie wzdłuż ul. 
Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. 
Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)

Nie podano numeru umowy na
realizację prac

ZDMK/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Nowohuckiej wraz z budową ścieżki 
rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. 
Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w 
Krakowie (ZIT)

Nie  podano  wysokości
wydatkowanych  środków
finansowych

ZDMK/T1.92/17  Budowa ścieżki rowerowej od ul. 
Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, 
Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie 
(ZIT)

Nieprawidłowa  wartość
wydatkowanych środków

ZDMK/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. 
Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii 
Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta
Krakowa (ZIT)

Nie podano numeru umowy na
realizację prac

ZDMK/T1.96/15 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 (ZIT)

Proszę  podać  numer  pisma,
którym „ Wystąpiono do UMK
o  zwiększenie  kwoty  na
zadaniu  w  stosunku  do
najkorzystniejszej oferty” oraz
udostępnić treść pisma

ZDMK/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. 
Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i 

Nie podano numeru umowy na
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Lublańskiej do estakady wraz 
z dostosowaniem tunelu łączącego ulice 
Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w 
Krakowie (ZIT)

realizację prac projektowych

ZDMK/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic 
Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do 
ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)

Nie podano numeru umowy na
realizację prac projektowych

ZDMK/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły 
na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka

Nie podano numeru umowy na
realizację prac projektowych

ZDMK/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 
Listopada na odcinku od Żelaznej do 
Opolskiej (ZIT)

Proszę  podać  numer  pisma,
którym „ Wystąpiono do UMK
o  zwiększenie  kwoty  na
zadaniu  w  stosunku  do
najkorzystniejszej oferty” oraz
udostępnić treść pisma

ZDMK/T1.244/19 Łączymy Parki Krakowa
budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V

Brak  informacji  nt.  Stanu
realizacji  projektu  poza
wzmianką,  że  przeszedł  do
ZTP. Co to dokładnie oznacza?

ZDMK/DIR/T-IV-
5/19

Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i 
Azorów
budżet obywatelski dzielnic - edycja V

Brak  informacji  nt.  Stanu
realizacji  projektu  poza
wzmianką,  że  przeszedł  do
ZTP. Co to dokładnie oznacza?

ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz
- Ludwinów"

Proszę  podać  numer
postępowania  pod  którym
toczy  się  wszczęte
postępowanie  administracyjne
w  sprawie  wydania  decyzji
pozwolenia na budowę

ZIM/T1.253/19 Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej
Dębniki - Zwierzyniec

Proszę podać numer  zawartej
umowy  w  wyniku  aukcji
elektronicznej

ZTP/T1.247/19 Koncepcja i budowa wiat rowerowych Proszę  podać  numer
porozumienia, które zawarto 4
czerwca  pomiędzy  Zarządem
Dróg  Miasta  Krakowa  a
Zarządem  Transportu
Publicznego  dotyczące  zgody
na  prowadzenie  praz  przez

ZTP/T1.248/19 Budowa zadaszonych wiat rowerowych
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ZTPK  oraz  Wykonawców
ZTPK

oraz  udostępnić  treść
porozumienia

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Oświadczenie: Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39'
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a

Strona 3 z 3
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, zarzad@kmr.org.pl

NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516,  mBank: 40 1140 2004 0000 3502 7542 5078 


