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RID. 460.3.1.2019 

 

 

  Stowarzyszenie 

  Kraków Miastem Rowerów 

  skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1 

 

 

Dotyczy: sprawy znak KMR/139/2019 - sposobu realizacji infrastruktury rowerowej  

w Łagiewnikach o na ul. Fredry. 

 

 

 

W związku z Państwa pismem – skargą z dnia 11 lipca 2019 r. (znak sprawy : 

KMR/139/2019), dotyczącą sposobu realizacji infrastruktury rowerowej w Łagiewnikach i na ul. 

Fredry, poprzez wykonywanie prac niezgodnie ze standardami oraz projektem budowlanym, 

uprzejmie proszę przyjęcie następujących wyjaśnień. 

 

W rejonie ulic Tischnera i Fredry w Łagiewnikach realizowana jest inwestycja drogowa pn.: 

„Budowa drogi gminnej KDD1 i KDD2 w rejonie ul. Tischnera i ul. Fredry wraz z odwodnieniem, 

oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia (…)”, na podstawie wydanej z upoważniania 

Prezydenta Miasta Krakowa ostatecznej Decyzji nr 13/6740.4/2018 o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej z dnia 28.06.2018 r. Inwestorem przedmiotowej inwestycji drogowej, 

spowodowanej koniecznością budowy dróg publicznych w związku z realizacją inwestycji nie 

drogowej, tj. „Budowa budynku usługowo – biurowego z garażem podziemnym i nadziemnym 

oraz instalacjami wewnętrznymi (…) na działkach nr 386, 387, 388 obr. 30 Podgórze, przy ul. Józefa 

Tischnera w Krakowie” jest firma CAVATINA Sp. z o.o. Jednostką sprawującą nadzór nad 

prawidłową realizacją inwestycji oraz odpowiedzialną za końcowy odbiór techniczny 

zrealizowanych prac jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 

 

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, na przejazdach rowerowych 

przewidziano krawężniki obniżone z odkryciem 0 cm, co zostanie zrealizowane. 

 

W chwili obecnej inwestycja znajduje się na etapie końcowym, trwają prace porządkowe 

oraz poprawkowe w zakresie zgłoszonych uwag, w tym uwag dotyczących stanu wykonanych 

przejazdów rowerowych. Inwestor robót został zobowiązany do zakończenia wszelkich prac oraz 

zgłoszenia inwestycji do odbioru w terminie do dnia 05 sierpnia 2019r. 
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Z poważaniem, Z up. DYREKTORA ZDMK 

    Janina Pokrywa 

   Z-ca Dyrektora ds. Dróg 

Otrzymują: 

1 x Adresat  

1 x aa RER 


