Kraków, dnia 20 grudnia 2018 r.

Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
e-PUAP
NO.0161.768.2018

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 października 2018 r.

W odpowiedzi na wnioski KMR/18/2018/4 o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 października 2018 r.
przedstawiam poniżej tabelę zawierającą wnioskowane dane.

Numer
zadania

ZIKiT/T1.1/17

ZIKiT/T1.2/17

ZIKiT/T1.7/18

Nazwa zadania

Stan realizacji

Łączymy parki Krakowa
z Dzielnicy I, IV, V i VII
do Ojcowa budżet
obywatelski
ogólnomiejski - edycja III

opracowana została koncepcja;
ogłoszono przetarg na opracowanie
dokumentacji projektowej, który nie
został rozstrzygnięty ze względu na zbyt
wysoką zaoferowaną kwotę;
zawnioskowano o zabezpieczenie
środków w budżecie miasta Krakowa na
rok 2019.

Przedłużenie ścieżki
rowerowej wzdłuż al.
Solidarności budżet
obywatelski
ogólnomiejski - edycja III

ze względu na brak ofert na realizację
przedmiotowej inwestycji nie można
było zrealizować zadania w 2018 r.;
w związku z powyższym zadanie zostało
zawnioskowane do budżetu miasta
Krakowa na rok 2019.

Przygotowanie budowy
ścieżki rekreacyjnej
pieszo - rowerowej
"Podgórze Duchackie"

w chwili obecnej w trakcie opracowania
koncepcja; Aneks do 21.12.2018 r.
(zadanie zostało zakwalifikowane na
środki niewygasające)

Budowa ścieżki
rowerowej od kładki na
Wiśle łączącej Kazimierz
z Ludwinowem wzdłuż

dokumentacja projektowa podzielona
została na etap I i II;
opracowywanie dokumentacji etapu I
zostało podzielone przez Wykonawcę na

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

Wydatkowane
środki

46 740

0

0

ZIKiT/T1.90/16

ZIKiT/T1.92/14

ZIKiT/T1.92/17

ZIKiT/T1.93/17

ul. M. Konopnickiej do
Ronda Matecznego,
następnie wzdłuż ul.
Kamieńskiego (wraz z
kładką na ul.
Kamieńskiego) w
Krakowie (ZIT)

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)

dwie części „a’ i „b”;
dokumentacja etapu Ia obejmuje zgłoszenie robót budowlanych
(obowiązuje na całym odcinku prac za
wyjątkiem odcinków objętych procedurą
ZRID);
dokumentacja Ib obejmuje decyzję o
zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej w zakresie rozbudowy ul.
Kamieńskiego oraz w zakresie
rozbudowy skrzyżowania ul.
Kamieńskiego z ul. Malborską;
dokumentacja etapu II obejmuje
pozwolenie na budowę w zakresie kładki
pieszo- rowerowa na ul. Kamieńskiego;
aktualnie w trakcie realizacji jest etap Ia;
ponadto, na ukończeniu jest
opracowywanie dokumentacja etapu Ib i
dokumentacji etapu II;
wykonawca zadnia złożył wniosek o
pozwolenie na budowę (wraz z
dokumentacją budowlaną) w Urzędzie
Miasta Krakowa w dniu 5 grudnia br.;
natomiast w Urzędzie Wojewódzkim w
dniu 30 listopada br.;
zawnioskowano o zabezpieczenie
środków w Budżecie Miasta Krakowa na
rok 2019.

zadanie zrealizowane

260 181

3 277 425

4 410 922
zadanie zrealizowane

zadanie w trakcie realizacji

4 302 242

ZIKiT/T1.96/15

ZIKiT/T1.97/16

ZIKiT/T1.99/17

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)

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)

ZIKiT/T
1.100/17

Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż ul.
Orzechowej, przez Las
Borkowski do ul. Zawiłej,
wzdłuż ul. Zawiłej do ul.
Nowej Bartla w Krakowie

ZIKiT/T
1.145/16

ZIKiT/T
1.205/17

zadanie zawnioskowane do WPF na
2019 r.

w chwili obecnej trwa proces
projektowy. W grudniu 2018r. złożony
został wniosek na uzyskanie zgłoszenia
zamiaru wykonania robót budowlanych i
PNB.

w chwili obecnej trwa proces
projektowy. W grudniu 2018r. złożony
został wniosek na uzyskanie zgłoszenia
zamiaru wykonania robót budowlanych.

0

0

0

zadanie wycofane z budżetu miasta
Krakowa

0

Przebudowa ścieżki
rowerowej wzdłuż Wisły
na odcinku ul. Widłakowa
– ul. Tyniecka

w chwili obecnej trwa proces
projektowy; termin umowny wydłużony
aneksem do 10.12.2018 r.; zadanie
zostanie rozliczone w 2019 r.

0

Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż alei 29
Listopada na odcinku od
Żelaznej do Opolskiej
(ZIT)

opracowana została koncepcja dla II
etapów zadania;
zadanie zawnioskowane do WPF na
2019 r.

0

3

ZIKiT/T
1.232/18

ZIKiT/DIR/TVIII1/18

ZIKiT/D
IW/TIX-15/06

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)

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

w chwili obecnej trwa opracowywanie
koncepcji.

zadanie zrealizowane

0

60 000

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

p. o. Dyrektor
Marcin Hanczakowski

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

