Kraków, 17 stycznia 2019 r.

GK-02.720.10.2019

Pan
Krzysztof Ryba
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

Dotyczy: LIKWIDACJI DRÓG DOJAZDOWYCH DO ZNACZNEGO OBSZARU DZIELNICY IX.

W nawiązaniu do pisma znak: KMR/122/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku, jak również spotkania w
dniu 14 grudnia 2018 roku przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa oraz Rady Dzielnicy IX uprzejmie
informuję.

Na spotkaniu zostały przedstawione wstępne rozwiązania studialne dotyczące połączenia
bezkolizyjnego ul. Aleksandra Fredry z ul. ks. Józefa Tischnera w trzech wariantach: estakada pieszo –
rowerowa, tunel pieszo – rowerowy oraz estakada drogowa z uwzględnieniem ruchu pieszego i
rowerowego.

W zakresie ewentualnej likwidacji przejazdu w ciągu ul. Siostry Faustyny, uprzejmie informuje, że
zakres inwestycji pn.: „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania
z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii
tramwajowej” obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przeprowadzającego ruch pod
ul. Zakopiańską i linią kolejową nr 94 relacji Kraków Płaszów – Oświęcim. Dla zapewnienia ciągłości ruchu
pieszego i rowerowego wzdłuż budowanej Trasy Łagiewnickiej, ciąg pieszy pomiędzy terenami kolejowymi
a terenem należącym do Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Bożego Miłosierdzia prowadzony jest od tunelu
pieszo rowerowego (pod ul. Zakopiańską) w kierunku Rzeki Wilgi a następnie w kierunku przystanku
tramwajowego zlokalizowanego w sąsiedztwie mostu Bożego Miłosierdzia.

W przypadku konieczności zamknięcia przejazdu drogowego w ciągu ulicy Siostry Faustyny
budowa
ciągu
pieszego
bądź
pieszo-rowerowego
pomiędzy
ul.
Siostry
Faustyny
a tunelem pod torami kolejowymi możliwa będzie w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego, po
realizacji budowy Trasy Łagiewnickiej. Należy jednak zaznaczyć, że zarówno realizacja Trasy Łagiewnickiej
nie obejmuje swoim zakresem przebudowy przejazdu kolejowego i tym samym nie ogranicza poruszania
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się pieszych, rowerzystów i pojazdów przez istniejącą linię kolejową nr 94, jak również na dzień dzisiejszy
nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje przez miasto co do zamknięcia opisanego wyżej przejazdu.
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