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PREZYETJFENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3573.2022 Krakow, ¢ P~"" 13

Pan
Izukasz Sek
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajac na Pana interpelacje W sprawie remontu ul. Glinik, przekazanq przez
Pana RafaIa Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 13 stycznia 2022 r
uprzejmie informujg.

W zwiazku z realizacjq zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa ul. GIinik"
(odcinek od ul. Wadowskiej do ul. Bystronia), Zarzald Drog Miasta Krakowa pismem
z 14 maja 2020 r. (sygn. IPR.452.4.10.2020) zWréciI sig do Rady i Zarzadu Dzielnicy XVII
Wzgorza KrzesIaWickie z proébq 0 poinformowanie mieszkaficéw 0 mo2IiWoéci przyIa1czenia
przyIegIych posesji do zaprojektowanego kanaIu opadowego W pasie drogowym, W oparciu
0 indywidualne projekty przyIa1czy oraz vvymagane dokumenty formalno-prawne uzyskane
kosztem i staraniem WIaécicieIi posesji. Pismo to zaWiera+o rowniei informacje 0 Iikwidacji
roWoW przydroinych i odprowadzaniu Wod opadowych poprzez zaprojektowanq kanalizacje
deszczowq.

W nastegpstwie powyiszego na stronach internetowych Rady i Zarzadu Dzielnicy
XVII opublikowano nastepujqce powiadomieniaz

v htgo:/fl_:>eta.dzieIn_ica1Z,I<rak0W.pI/kQm_unikat-zarzadu-drog—miasta-krakowai
dotyczacy-rozbudowy-uI-glinik-kanalizacja-opadowa/,

Q http://beta.dzieInica17.krakoW.pI/remont-uI-gIinik-rozpoczyna-sie-od—dnia-15-11-
2021r[.
Ponadto WW. pismo zostaIo dostarczone do skrzynek pocztowych posesji

zlokalizowanych WzdIu2 przewidzianego do przebudowy fragmentu ul. Glinik, pomiedzy
ulicami Wadowska a Bystronia, oraz umieszczone na tablicach informacyjnych Rady
iZarza1du Dzielnicy XVII Wzgorza KrzesIaWickie umiejscowionych W rejonie ul. Glinik.

Zatem W przypadku podjgcia decyzji 0 Wykonaniu przy+a1cza naleiy wystqpié
do miejskiej jednostki organizacyjnej KIimat-Energia-Gospodarka Wodna z Wnioskiem
o Wydanie Warunkow technicznych na odprowadzenie Wod opadowych. Nastgpnie na
podstawie vvydanych Warunkéw Winno sing opracowaé dokumentacjo projektowq, uzyskaé
jej uzgodnienie W KEGWoraz pozyskaé Wymagane dokumenty formalno-prawne.



Prace zwiqzane - 2 realizacjq przy’ra1cza naleiy skoordynowaé z pracami
prowadzonymi na zlecenie Zarzqdu Drog Miasta Krakowa W zwiqzku z realizacjq zadania
pn. ,,Rozbudowa ul. Glinik". _

lnformujg-, 2e dotychczas do KEGW zWrociIo sie 12 Wnioskodawcéw 0 Wydanie
stosownych Warunkéw W zakresie przyIa1czenia przyIeg’rych posesji do kanaIu opadowego
W ciqgu ul. Glinik W Krakowie.
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Zarzqd Drég Miasta Krakowa
3. KIImat-Energia-Gospodarka Wodna
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa


