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Pan
Łukasz Chruścicki
w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
zarzad@kmr.org.pl

Dotyczy: WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z DNIA 9 LIPCA 2020 R. 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nr KMR/14/2021 z dnia 18
czerwca 2021 r.  dotyczący udostępnienia  informacji  o działaniach podjętych w ciągu ostatnich 24
miesięcy  celem  realizacji  wniosku  KMR/97/2019  informuję,  iż  projekt  stałej  organizacji  ruchu
wprowadzający w ciągu ul. Dunin- Wąsowicza na odcinku od ul. Kałuży do ul. Dunin- Wąsowicza nr
24 oznakowanie P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” został zatwierdzony przez Wydział Miejskiego
Inżyniera  Ruchu  w  dniu  7  listopada  2019,  o  czym  został  Pan  poinformowany  pismem  IR-
01.1431.91.2020  z  dnia  23  lipca  2020  r.  Przedmiotowy projekt  został  zrealizowany  w terenie  w
grudniu 2019 roku. 

Jednakże w związku z powziętą od Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie informacją z
dnia 21 czerwca 2021 r. odnośnie braku odtworzenia oznakowania poziomego po wykonaniu nowej
nawierzchni  jezdni  w  obrębie  skrzyżowania  ulic  Senatorskiej,  Borelowskiego-Lelewela  i  Dunin-
Wąsowicza, pismem IR-02.7223.859.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. Wydział Miejskiego Inżyniera
Ruchu UMK zwrócił  się  do Zarządu Dróg Miasta  Krakowa z  prośbą o odtworzenie  oznakowania
poziomego na przedmiotowym skrzyżowaniu zgodnie z ww. projektem. 

Natomiast  odnośnie  działań  mających  na  celu  utrzymanie  wykorzystywania  przez
rowerzystów  skrótu  pomiędzy  ul.  Dunin-  Wąsowicza,  a  ul.  Kornela  Ujejskiego,  poprzez
przeprowadzenie  podziału  działki  nr  246/3  obr.  14  Krowodrza  stanowiącej  własność  Akademii
Górniczo-Hutniczej  w  Krakowie,  a  następnie  nabycie  jej  do  zasobu  gminnego  informuję,  że  po
spotkaniu przedstawicieli Zarządu Dróg Miast Krakowa, Wydziału Skarbu Miasta UMK i Akademii
Górniczo Hutniczej,  które  odbyło się  w dniu 18 listopada 2019 r.,  część ww.  działki  stanowiącej
własność AGH została na wniosek Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie umieszczona na 
liście hierarchicznej nieruchomości do wykupu.

Warunkiem niezbędnym do nabycia ww. działki było dokonanie przez Akademię Górniczo
Hutniczą podziału jej. W toku prowadzonej korespondencji elektronicznej pomiędzy Zarządem Dróg
Miasta Krakowa a ww. uczelnią dokonano uzgodnienia zakresu podziału. Obecnie w Wydziale Skarbu
Miasta UMK toczy się postępowanie w celu nabycia do zasobu gminnego nowopowstałej  działki



wydzielonej pod drogę. 

Wobec powyższego wykonanie wskazanego we wniosku KMR/97/2019 oznakowania będzie
możliwe po uregulowaniu opisanych powyżej kwestii własnościowych. Należy także zaznaczyć, że po
przejęciu przedmiotowej działki przez Gminę Miejską Kraków, znajdujące się na niej oznakowanie
( wraz z sporządzeniem i zatwierdzeniem projektów organizacji  ruchu oraz realizacją w terenie) a
także bieżące utrzymanie będzie należeć do kompetencji Zarządu Dróg Miasta Krakowa. 
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