Kraków, dnia 6 sierpnia 2018r.

Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
e-PUAP
NO.0161.439.2018

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14 czerwca 2018 r.

W odpowiedzi na wnioski KMR/18/2018/3 i KMR/13/2018/2 o udostępnienie informacji publicznej z dnia
14 czerwca 2018 r. przedstawiam poniżej tabelę zawierającą wnioskowane dane.

Numer
zadania

ZIKiT/T1.1/17

ZIKiT/T1.2/17

ZIKiT/T1.7/18

ZIKiT/T1.90/16

Nazwa zadania
Łączymy parki Krakowa
z Dzielnicy I, IV, V i VII
do Ojcowa budżet
obywatelski
ogólnomiejski - edycja III
Przedłużenie ścieżki
rowerowej wzdłuż al.
Solidarności budżet
obywatelski
ogólnomiejski - edycja III
Przygotowanie budowy
ścieżki rekreacyjnej
pieszo - rowerowej
"Podgórze Duchackie"

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)

Stan realizacji

Wydatkowane
środki

rozstrzygnięto przetarg,
kwota na przetargu 1 703 000,00 zł
posiadane środki: 899 260 zł

46 740,00

ogłoszenie II przetargu - brak ofert

0

zadanie jest na etapie pozyskiwania
warunków

0

trwają prace nad projektem
wykonawczym, tj.:
- procedowane są uzgodnienia projektu
budowlanego budowy kładki na terenie
kolejowym ze spółkami kolejowymi
w tym: PKP TELKOL Sp. z o.o.,
Telekomunikacja Kolejowa TELEKOM
Sp. z o.o., PKP Energetyka Sp. z o.o.,
PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Krakowie, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład
Linii Kolejowych w Krakowie;
- opracowywane są wnioski o wycinkę
drzew do Parków Krajobrazowych,
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zikit.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zikit.krakow.pl

0

Zabytków oraz Miejskiego Konserwatora
Zabytków;
- procedowane jest uzyskanie prawa
do dysponowania gruntem na cele
budowlane w PKP S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami
w Krakowie;
- ukończono dokumentację geologiczną
dla zadania budowy kładki;
- 23.05.2018 przesłano do Wykonawcy
projektu kolejnych uwag po Zespole
Zadaniowym;
- oczekiwanie na kosztorys różnicowy
od Wykonawcy na odcinek na którym
nakłada się ZRID innego zadania.

ZIKiT/T1.92/14

ZIKiT/T1.92/17

ZIKiT/T1.93/17

ZIKiT/T1.96/15

Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż ul.
Nowohuckiej wraz z
budową ścieżki
rowerowej od ul.
Obrońców Krzyża do ul.
Bulwarowej wzdłuż ul.
Kocmyrzowskiej w
Krakowie (ZIT)
Budowa ścieżki
rowerowej od ul.
Powstańców wzdłuż ulic
Piasta Kołodzieja,
Srebrnych Orłów,
Wiślickiej w Krakowie
(ZIT)
Budowa ścieżki
rowerowej od ul.
Przybyszewskiego wzdłuż
ulic: Armii Krajowej oraz
Jasnogórskiej do granic
Miasta Krakowa (ZIT)

Budowa ścieżki
rowerowej na odcinkach:
od Klasztoru Sióstr
Norbertanek do
istniejącego odcinka
ścieżki przy Moście
Zwierzynieckim, od ul.
Wioślarskiej do ul.

zadanie zrealizowano

0

w trakcie realizacji

0

aktualnie ZIKiT jest w trakcie odbioru
od Wykonawcy pierwszej części
dokumentacji projektowej dotyczącej
ul. Armii Krajowej, po jej odebraniu
zostanie ona przekazana do realizacji
w terenie;
druga cześć dokumentacji, czyli ścieżka
wzdłuż ul. Jasnogórskiej, jest w trakcie
uzgadniania projektu budowlanego,
po uzyskaniu uzgodnienia i stosownej
decyzji administracyjnej dokumentacja
zostanie przekazana przez Wykonawcę
do ZIKiT-u.
Planowany termin realizacji to 2018r.
w dniu 18 lipca br została
zawnioskowana zmiana w zakresie
rzeczowym i finansowym, potrzebne
do ponownego ogłoszenia przetargu
w formule zaprojektuj- zbuduj

0

0

2

ZIKiT/T1.97/16

ZIKiT/T1.99/17

ZIKiT/T
1.100/17

ZIKiT/T
1.145/16

ZIKiT/T
1.205/17

ZIKiT/T
1.232/18

ZIKiT/DIR/TVIII1/18

Jodłowej oraz od ul.
Mirowskiej do granicy
miasta Krakowa (ZIT)
Budowa ścieżki
rowerowej od ul.
Powstańców wzdłuż ulic
Strzelców i Lublańskiej
do estakady wraz z
dostosowaniem tunelu
łączącego ulice Brogi Rakowicka do ruchu
rowerowego w Krakowie
(ZIT)
Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż ulic
Babińskiego i Skotnickiej
od ul. Bunscha
do ul. Trockiego w
Krakowie (ZIT)
Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż ul.
Orzechowej, przez Las
Borkowski do ul. Zawiłej,
wzdłuż ul. Zawiłej do ul.
Nowej Bartla w Krakowie
Przebudowa ścieżki
rowerowej wzdłuż Wisły
na odcinku ul. Widłakowa
– ul. Tyniecka
Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż alei 29
Listopada na odcinku od
Żelaznej do Opolskiej
(ZIT)
Budowa ścieżki
rowerowej w ciągu wałów
Wisły wraz z obiektem
mostowym nad rzeką
Białuchą w Krakowie
(ZIT)

Stacje samodzielnej
naprawy roweru (budżet
obywatelski dzielnic edycja IV)

trwają prace nad projektem
wykonawczym

0

trwają prace nad projektem
wykonawczym

0

0
zadanie wycofane z budżetu miasta
Krakowa

rozstrzygnięto przetarg,
kwota na przetargu 1 662 378,95 zł
posiadane środki: 688 000,00 zł
zmiana zakresu rzeczowego dla zadania;
wystosowano pismo o zmianę zakresu
i lat finansowania dla zadania w latach
2019- 2020.
rozstrzygnięto przetarg na opracowanie
koncepcji i programu funkcjonalnoużytkowego dla przedmiotowego
zadania; w dniu 2.07.2018r. podpisano
umowę z Wykonawcą
- za pośrednictwem ankiety internetowej
prowadzono konsultacje społeczne:
http://mobilnykrakow.pl/stacjenaprawcze/,
- na podstawie zgłoszeń pod koniec
kwietnia wybrano lokalizacje stacji lokalizacje są przedstawione na mapie:
https://zikit.carto.com/tables/stacje_napr
awy_rower_w_bo/public/map,
- odbyły się spotkania z
przedstawicielami ZZM i ZIS w celu
ustalenia lokalizacji stacji na terenach
zarządzanych przez ww. jednostki,
- w kilku lokalizacjach konieczne jest
wcześniejsze wykonanie przebruków wizje lokalne na wszystkich miejscach

0

0

0

0

ZIKiT/D
IW/TIX-15/06

Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul.
Zbrojarzy z ul. Ruczaj

wymagających wykonana nawierzchni
odbyły się w dniu 4 czerwca,
- zakończenie realizacji zadania
planowane jest w III kwartale 2018 roku.
opracowane zostały wstępne rozwiązania
projektowe, tj. koncepcja. W związku
z uwarunkowaniami terenowymi (w celu
realizacji inwestycji konieczne jest
wejście w tereny działek prywatnych,
a tylko dla części działek są zgody
na wejście w teren jako zgody
warunkowe i dla jednej z działek
nie ma zgody na wejście w teren)
i zapisami MPZP dotyczącymi
utrzymania wskaźnika powierzchni
biologicznie czynnej w chwili obecnej
nie ma możliwości realizacji
przedmiotowej inwestycji.

0

Informuję ponadto, że w związku z koniecznością korekty krawężnika na ul. Czystej został wykonany
najazd dla rowerów.

Z up. DYREKTORA ZIKiT
Anna Małecka
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x aa NO
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany
w prawym górnym rogu pierwszej strony
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