Kraków, dnia 4.06.2018r.
Nadano dnia: 2018-06-05

Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
E-PUAP

NO.0161.344.2018(1)
Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 maja 2018 r.

W związku z wpłynięciem wniosku o udostępnienie informacji publicznej w dniu 18 maja 2018 r., Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, uprzejmie informuję zachowując numerację z pisma:
Ad.1.
W załączeniu przedłożono skan projektu docelowej organizacji ruchu TZ.6110.2.358.2017 z dnia
3.10.2017 r. przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej – ul. Mogilskiej w Krakowie polegający na wprowadzeniu
dodatkowego oznakowania dla rowerzystów.
Ad.2.
Dotychczasowe nie wykonanie projektu nr TZ.6110.2.358.2017 z dnia 3.10.2017 r. wynikało z:
- braku odpowiednich warunków pozwalających na wykonanie zgodnie z w/w dokumentem projektowanych
piktogramów: A-30 na drodze dla rowerów przy ul. Mogilskiej oraz A-24 na jezdni przy ul. Grunwaldzkiej wraz
z dodatkowym piktogramem „ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ” oraz wykonanie przejazdu rowerowego barwy
czerwonej w istniejącym w terenie śladzie;
- realizacji innych zleconych Wykonawcy, działającemu na podstawie umowy nr 1545/ZIKiT/2016 z dnia
20.12.2016 r., zakresów prac tj. realizacji prac w strefie płatnego parkowania P-3, P-4, P-6I, P-6II i odnowy
oznakowania poziomego na terenie Rejonu 1 Śródmieście zgodnie z harmonogramem odnowy na rok 2018;
- zaangażowania wszystkich dostępnych brygad Wykonawcy w prace realizowane na podstawie umowy wskazanej
powyżej;
Jednocześnie nadmienić należy, iż zakres projektu nr TZ.6110.2.358.2017 z dnia 3.10.2017 r. zrealizowany
zostanie w terenie w możliwie najszybszym terminie z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych oraz
postępów w realizacji przekazanych zakresów prac.
Ad.3.
W odniesieniu do pozostałych działań podjętych w sprawie zaznaczyć należy, iż reklamy zlokalizowane przy
skrzyżowaniu ulic Mogilskiej i Grunwaldzkiej zostały usunięte. Ponadto, postępowania administracyjne zmierzające
do naliczenia opłat karnych zostały zakończone decyzjami karnymi nr 343/G/RK/KR/AMJ/17/ZIKiT z dnia
21.12.2017 roku oraz 75/G/RK/KR/AMJ/18/ZIKiT z dnia 23.03.2018 roku.
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W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w
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31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zikit.krakow.pl

