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Od powiadajqc na Pana interpelacjg W sprawie drogi dla roweréw Wzd’ru2 rzeki Bia+uchy,
przekazana przez Pana Rafa+a Komarewicza, Przewodniczacego Rady Miasta Krakowa 9 lutego
2022 r., uprzejmie informuje.

Zadanie polegajace na budowie k’radki pieszo-rowerowej nad rzekq Bia+uchq
procedowane jest aktualnie przez Zarzqd Zieleni Miejskiej W Krakowie. Jednak do czasu
uregulowania stanu prawnego (wydzielenia cia’r hipotecznych) dzia+ki nr 200/1, obr. 53, Nowa
Huta WChOdZé[C€j W zakres przedmiotowej inwestycji nie mogq zostaé podjete dalsze prace
W zakresie realizacji k’radki.

Po dokonaniu W ubieg’rym roku analizy ujawniono 6 cia1‘ hipotecznych, zaréwno
podmioty publiczne, jak i osoba fizyczna. W sytuacji pozyskania érodkéw finansowych
na Wydzielenie przedmiotowych cia+ hipotecznych uregulowanie stanu prawnego
przedmiotowej dzia%ki poWinno nastapié W po+oWie br. W nastcgpnej kolejnoéci zostana podj¢te
dzia’rania majqce na celu zarezerwowania érodkéw finansowych dla przedmiotowej inwestycji,
stworzenie projektu budowlanego oraz uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodniefi.

Uszkodzenie zwiqzane z obrywaniem ska rpy na tym terenie, przy rzece i W bezpoérednim
salsiedztwie DDR jest na tyle powaine, 2e droga dla roWeréW zosta+a ca+koWicie zamkni¢ta,
zabezpieczona oraz jest regularnie kontrolowana z uwagi na zagroienie bezpieczefistwa.
Przedmiotowa skarpa nadal oczekuje na naprawe przez zarzqdce terenu, tj. Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny W Krakowie.

Ponowne dopuszczenie écieiki do uiytkowania begdzie mog’ro nastqpié dopiero
po podjgciu stosownych dzia’rar'1 przez Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ktére
W ubieg’rym roku 0g1‘0si+o przetarg na Zadanie pn. ,,Prace interwencyjne na ciekach Wodnych



na terenie dzia’rania NW Krakéw — Zasyp WyrWy W pravwm brzegu ijej biologiczna zabudowa —
rzeka Bia+ucha W km O+250-O+340". Nie z0sta’ra z’r020na iadna oferta, W zwiqzku z czym
post¢poWanie przetargowe nie Wy’roni’ro Wykonawcy. Nadzér Wodny zadek|aroWa+,
2e W bieiqcym roku dokona wszelkich starafi, aby jak najszybciej naprawié poWsta+e szkody.
Niemniej jednak uwarunkowane bedzie to wysokoéciq przyznanych érodkéw finansowych oraz
Wyborem Wykonawcy W drodze przetargu. 7
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Zarzad Drég Miasta Krakowa
3. Zarzad Transportu Publicznego W Krakowie
4. Zarzqd Zieleni Miejskiej W Krakowie
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa


