Kraków, 26.07.2019 r.

NO.0161.508.2019 (2)

Pan
Łukasz Krzysztof Chruścicki
Kraków Miastem Rowerów

Dotyczy: sprawy znak KMR/114/2019 – udostępnienie informacji publicznej dot. działań
podjętych w związku z wnioskiem KMR/42/2018 ws. stanu drogi dla rowerów
wzdłuż ul. Bernardyńskiej w Krakowie – UIP.

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji z 26 czerwca 2019 roku dotyczący działań
podjętych w związku z wnioskiem KMR/42/2018 w sprawie stanu drogi dla rowerów wzdłuż ul.
Bernardyńskiej w Krakowie, Zarząd Dróg Miasta Krakowa uprzejmie informuje.
Ad 1.
27 czerwca 2018 roku w ramach umowy nr 97/ZIKiT/2018 z 26 stycznia 2018 roku,
obejmującej swym zakresem bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta
Krakowa w latach 2018 -2019 zlecono wykonanie korekty nawierzchni na chodniku
i drodze dla rowerów na Moście Grunwaldzkim.
4 października 2018 roku przedmiotowe prace zostały odebrane na terenie przedmiotowego
mostu.
W zakresie stanu nawierzchni ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Bernardyńskiej, informujemy,
iż jest on monitorowany na bieżąco. Wszelkie ewentualne uszkodzenia/ubytki nawierzchni również
usuwane są w trybie bieżącym. Przeprowadzenie kompleksowej wymiany nawierzchni na całym,
wskazanym odcinku drogi rowerowej, z uwagi na wcześniej zaplanowane zadania oraz ograniczone
środki finansowe w chwili obecnej nie jest możliwe.
Ad 2.
W zakresie dotyczącym Mostu Grunwaldzkiego odpowiedzi udzielono w Ad 1.
Zadania dotyczące remontów dróg, wymiany nawierzchni ulic oraz remontów ścieżek
rowerowych na terenie Miasta Krakowa realizowane są w ramach ogólnej puli przyznanych
na ten cel środków, a ich wybór nie jest z góry narzucony i odbywa się na zasadzie zaspokojenia
najpilniejszych potrzeb. Umieszczenie zadania w koszyku potrzeb nie gwarantuje przyznania środków
na dany cel.
Ad 3.
Remonty ścieżek rowerowych wykonywane przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa wykonywane
są w ramach zadania o akronimie UOK – Utrzymanie obiektów kubaturowych
i ścieżek rowerowych. 3 043 012 zł. - ogół wydatków na zadanie.
Prace na Moście Grunwaldzkim wykonywane były natomiast w ramach zadania
o akronimie – UOI – Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich – ogół wydatków na zadanie
24 855 780 zł.
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Ad 4.
Odpowiedzi udzielono w Ad 3.
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