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tukasz Sek
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacjg W sprawie budowy drég dla roweréw, przekazanq
przez Pana |\/licha’ra Drewnickiego, Wiceprzewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 11 sierpnia
2022 r., uprzejmie informujg. -

Gmina Miejska Krakéw realizuje infrastrukturc-3 rowerowa W oparciu 0 zaktualizowane
W roku 2019 Studium Podstawowych Tras Rowerowych. Dokument ten dostepny jest na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem:
,hvtt1:2sszllwwwlsbimsrsakgvsap!/?d9,!s_i.Q51s243séQ, natomiast przebieg tras Wg Sfudium
przedstawiony jest na mapie pomocniczej dostegpnej pod adresem:
1:1itspsilztps.skraskQw.spl£mapa_/stsus;lsisus,n1¢.pQdssstsa l_.

Na podstawie Studium, W ramach uzgodnieri migdzy jednostkami miejskimi
Wypracowana zosta’ra Iista inwestycji, ktéra 2 uwagi na ich znaczenie W sieci tras r0WeroWych,
powinna zostaé zrealizowana W najbliiszych latach W ramach zadania budietowego pn. Budowa
scieiek rowerowych.

W roku 2021, po uzgodnieniach z Par'1stW0Wym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie W sprawie moiliwosci Wykonania nawierzchni asfaltowej na koronie remontowanych
odcinkéw prawostronnych Wa’rc'>W Wis1‘y W rejonie Tyrfica, Zarzqd Transportu Publicznego
W Krakowie z|eci’r Wykonanie Wielowariantowej koncepcji W celu zapewnienia ciqg’roéci
odcinkéw tras pieszo—r0WeroWych przy Wzgérzu Grodzisko. Na podstawie WW. dokumentacji,
zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz WarunkéwWydanych m.in.
przez Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Nadlesnictwo |\/Iyslenice Wybrano
Wariant Wynikowy i Wskazano dzia’rki niezbegdne do pozyskania przez Gmina Miejska; Krakéw
W celu Wykonania zadania. Z uwagi na skomplikowany status W’rasnos§ci niektérych dzia’rek
proces pozyskiwania terenéw moie okazaé sic; czasoch’r0nny.

Ponadto informujeg, Ze W roku 2021 za pomocq zmian organizacji ruchu Wprowadzono
kontraruch na 16 odcinkach ulic na ’ra1cznej d+ugosci 3,4 km.



Poniiej przekazuje Wykaz zadafi inwestycyjnych bedajcych W trakcie realizacji, bajdi
planowanych do realizacji przez Zarzajd Inwestycji Miejskich W Krakowie, dla ktorych jednym
z elementow zaplanowanych do Wykonania jest infrastruktu ra roWeroWa.

Zrealizowane W ostatnim roku zadania inwestycyjnez
1. BudoWa uktadu komunikacyjnego dla obstugi Szpitala Uniwersyteckiego W KrakoWie—

Prokocimiu, zadanie pn. Przebudowa ul. Kostaneckiego, W ramach ktorego powstata droga
dla roWeroW.

Zadania bedajce na etapie robot budowlanychz
1. Budowa ktadki pieszo—roWeroWej Grzegorzki-Zabtocie. W zakresie ktadki opracowano

dokumentacje projektowzg i trwa realizacja robot budowlanych, ktorych zakoficzenie
planowane jest W II kwartale 2023 r.

2. Budowa Hnii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Gorka - Gorka Narodowa) Wraz
z budowq dwupoziomowego skrzyiowania W ciqgu ul. Opolskiej W Krakowie, trwajaj
roboty budowlane.

3. Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska —granica Miasta), trwajq roboty
budowlane.

4. Budowa uktadu komunikacyjnego dla obstugi Szpitala Uniwersyteckiego W Krakowie —
Prokocimiu, zadanie pn. Rozbudowa prawoskretu z ul. Wielickiej W ul. Kostaneckiego,
zakoficzenie robot budowlanych planowane jest W IV kwartale br.

5. Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachofiskiego do granic administracyjnych
Miasta Krakowa) '— zadanie realizowane WeWspétpracy z Zarzajdem DrégWojewodzkich
W Krakowie wformule zaprojektuj i zbuduj. Zakoficzenie robot budowlanych planowane
jest W ll kwartale 2023 r.

Zadania bedejce na etapie projektowymz
1. Budowa linii tramwajowej Cichy Kqcik-Azory, etap opracowania Wielowariantowej

i Wielobraniowej koncepcji Wraz 2 niezbednaj infrastrukturq oraz uzyskaniem
ostatecznej decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Budowa Iinii tramwajowej KST os. Krowodrza Gc'>rka—os. Azory, etap opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji zezwalajajcej na realizacje inwestycji
drogowej. Obecnie zadanie nie ma zapewnionego finansowania na dalszq realizacje
WWie|o|etniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

3. Budowa Trasy Cieptowniczej, etap opracowania Wielowariantowej i Wielobraniowej
koncepcji Wraz z niezbednej infrastrukturq technicznej oraz uzyskaniem ostatecznej
decyzji DUS

4. Budowa Trasy Nowobagrowej, etap opracowania Wielowariantowej i Wielobraniowej
koncepcji Wraz z niezbednaj infrastrukturq technicznq oraz uzyskaniem ostatecznej
decyzji DU§.

5. Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiejr
1) odcinek I (od ul. Bu|War0Wej do Wezta drogowego z drogq GKSDFGSOWE1 S7), trWa

przygotowanie materiatow do ogtoszenia kolejnego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na opracowanie Wielowariantowej i Wielobraniowej
koncepcji Wraz z uzyskaniem decyzji DU§,

2) odcinek H (od Wezta drogowego z drogq ekspresowa S7 do rejonu
ul. Bukszpanowej), realizowany We Wspotpracy z Generalnq Dyrekcjq Drog
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Krajowych i Autostrad W Krakowie W formule zaprojektuj i zbuduj. TrWa etap
opracowania dokumentacji projektowej Wraz z uzyskaniem decyzji ZRID,

3) odcinek Ill (od rejonu ui. Bukszpanowej do ul. Niepodlegiosci W miejscowoéci
Prusy), realizowany We Wspoipracy z Zarzajdem Drog Wojewédzkich
W Krakowie. Trwa etap opracowania dokumentacji projektowej Wraz
z uzyskaniem decyzji ZRID.

6. Budowa ul. 8 Puiku Uianow, etap opracowania dokumentacji projektowej
i uzyskiwania decyzji ZRID. Obecnie zadanie nie ma zapewnionego finansowania
na dalszq realizacje WWie|o|etniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

7. Budowa Wiaduktu nad ukiadem torowym W ciqgu ul. KE1|I)iG|OW€j, etap opracowania
Wieiowariantowej i Wielobraniowej koncepcji budowy Wiaduktu Wraz
z przebudowaj/budoWa1/rozbudowq przylegiego ukiadu drogowego, niezbednaj
infrastrukturq technicznaj oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji DU§,

8. Rozbudowa ul. Bunscha i budoWa ul. Humboldta Wraz z budowq Iinii tramwajowej -
trwajq przygotowania do ogioszenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
na opracowanie Wielowariantowej i Wielobraniowej koncepcji Wraz 2 uzyskaniem
ostatecznej decyzji DUS.

9. Rozbudowa ul. Zakopiafiskiej Wraz z przebudowaj ul. Waiewskiego, zadanie realizowane
przez Generalnq Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad W Krakowie We Wspéipracy
z Gmina Miejska; Krakow. Etap opracowania dokumentacji projektowej.

10. Budowa kiadki ’fQCZ&1Cej ul. Zabiniec 2 ai. 29 Listopada, opracowano koncepcje i trWa
pozyskiwanie terenu pod inwestycje na podstawie uzyskanych decyzji Iokaiizacyjnych.

11. Budowa kiadki pieszo-rowerowej Kazimierz — Ludwinéw, opracowano i zaktualizowano
dokumentacje projektowa1,trWa uzyskiwanie pozwolenia na budowe.

12. Budowa ktadki pieszo-roWeroWej Grzegorzki — Zabiocie, W zakresie dojazdc'>W do kiadki
trwa przygotowanie materiaiéw do ogioszenia postepowania 0 udzielenie zamowienia
pubiicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Opiniowane projekty dotyczqce pianowanych drog dla rowerow W ramach inwestycji
miejskich oraz planowane W ramach obsiugi komunikacyjnej noWo projektowanych inwestycji
kubaturowych, publikowane sq na stronach internetowych audytéw Zespoiu Zadaniowego
ds. niechronionych uczestnikow ruchu W i\/Iiescie Krakow, prowadzonych przez Zarzqd
Transportu Publicznego W Krakowie.

Zarzajd Zieleni Miejskiej W Krakowie prowadzi nastepujajce inwestycje, ktore
uwzgledniajej W swoim zakresie, m.in. budowe écieiek roWeroWych:

1. Uchwaiq nr XLII/427/2022 Rady Dzielnicy III Prqdnik Czerwony 2 dnia 21 czerwca
2022 r. w sprawie rozdysponowania érodkéw wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I I I Prqdnik
Czerwony no rok 2023, a takie uchwaiaj nr XLI/409/2022 Rady Dzielnicy III Prajdnik
Czerwony z 17 maja 2022 r. wsprawie Wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta
Krakowa dotyczqcego Wprowadzenia zadaifi do Wieloietniej Prognozy Finansowej oraz
Wieioletniego Plcmu Inwestycyjnego Miasta Krakowa W Iatach 2023-2026, zabezpieczono
érodki finansowe na lata 2023-2026 na opracowanie dokumentacji projektowej
i Wykonanie robot budowlanych W celu reaiizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu
zielonego Wraz z budowq ciqgu pieszdrowerowego pomiedzy ul. Mogilskq a ul. Kazimierza
Chaiupnika.
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Zadanie pn. Wykonanie robot budowlanych W zakresie budowy drég rowerowych
0 nawierzchni bitumicznej no Waiach przeciwpowodziowych rzeki Wisty W ramach realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: ,,RozbudoWa Waféw przeciwpowodziowych rzeki Wisiy na terenie
Gminy Miejskiej Krakéw oraz terenie Gminy Wieliczka, dla Zarzqdu Zieleni Miejskiej
W Krakowie”. Dla WW. zadania zostaia opracowana kompletna dokumentacja projektowa
Wraz ze Wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami i decyzjami. Ponadto trWa procedura
Wyionienia Wykonawcy robot budowlanych dla tego zadania. Zakres budowy drog dla
roWeroW (oraz innych eiementow ukiadu drogowego) Wynika z opracowanej
dokumentacji projektowej, ktora zostaia oparta, a zarazem uzaleiniona m.in. od obecnie
reaiizowanej inwestycji polegajacej na rozbudowie Waiow przeciwpowodziowych rzeki
Wisiy na odcinkach:

— Wat |eWy rzeki Wisty od km 87+6OO do km 91+797 (odcinek 1 rozbudowywanego
Watu), czyli od mostu Wandy do stopnia Przewoz,

— Wat praWy - cofkowy rzeki Dtubni od km O+OOO do km 1+832 (odcinek 1
rozbudowywanego Waiu), czyli od ujécia do rzeki Wisiy do mostu W ciagu
ul. Ptaszyckiego,

— Wat |eWy— cofkowy rzeki Diubni od km O+OOO do km 1+133 (odcinek 1
rozbudowywanego Waiu), czyli od ujécia do rzeki Wisiy do mostu W ciagu
ul. Ptaszyckiego,

— Wat leWy rzeki Wisiy od km 91+997 do km 95+162 (odcinek 2 rozbudowywanego
Waiu), czyli od stopnia Przewéz do ujscia Suchego Jaru,

— Wat prawy rzeki Wisiy od km 81+256 do km 92+15O (odcinek 3 rozbudowyvvanego
Wa1‘u),czy|i od ul. Na Zakolu Wisiy do stopnia Przewoz.

W ramach rozbudowy Wa+éW na terenie gminy Wieliczka Wykonana zostanie
nawierzchnia asfaltowa drogi roWeroWej ijej oznakowanie Wyiacznie na odcinku od km
9+326 do km 9+728,2 Waiu prawostronnego rzeki Wisiy, pomiedzy granica z grnina
Wieliczka a zjazdem do drogi powiatowej 2011K Krakc'>W- Niepoiomice. Na terenie
i\/liasta Krakowa inwestycja dotyczaca budowy drég r0WeroWych o nawierzchni
bitumicznej na Waiach przeciwpowodziowych rzeki Wisiy bedzie realizowana przez
Zarzad Zieleni Miejskiej W Krakowie i finansowana przez Gmine Miejska Krakow oraz
srodki zewnetrzne (dofinansowana Z budietu Pafistwa), natomiast na terenie gminy
Wieliczka inwestycje realizuje i sfinansuje Zarzad Drog Wojewédzkich W Krakowie.
Zakoficzenie realizacji drog dla roWerc'>W planowane jest na grudziefi 2022 r.
W zakresie realizowanego Parku Zakrzéwek Wybudowane zostaiy dWa odcinki
Wydzielonej scieiki roWeroWej, przebiegajace WZCHLI2 péinocnej i zachodniej czeéci
zaiewu Zakrzéwek. 5cie2ki posiadaja nawierzchnie asfaltowa oraz diugosé 1,5 km. Ten
etap budowy jest jui zakoficzony i obecnie zgioszony do odbioru W PINB. W kolejnym
etapie zostanie Wybudowany fragment Wzdiui ul. Wyiom 0 diugosci 760 m, z terminem
realizacji do kofica 2023 r.
§cie2ka rowerowa realizowana W ramach Parku Koiejowego.

W ramach realizacji inwestycji budowy Trasy tagiewnickiej W 2022 r. oddane zostana
do uzytku trasy roWeroWe 0 diugosci:

— scieiki roWeroWe 3,2 km,
— ciagi pieszo-roWeroWe 3,1 km.
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W zaiaczniku przekazuje tabelaryczne zestawienie obejmujace zakresem Wybudowane,
aktualnie realizowane oraz planowane do Wykonania drogi dla roWer6W W Krakowie, ktorych
realizatorem jest Zarzad Drog i\/liasta Krakowa. Zestawienie obejmuje réwniei écieiki
zrealizowane W 2021 r. na podstawie zawartych umow zgodnie 2 art. 16 ustawy 2 dnia 21 marca
1985 r. 0 drogach publicznych (tekstjednolity: Dz. U. 2 2022 r., poz. 1693).

PREZYDENT 1/» KRAKOWA
Jacak Ma hmwskl \

Otrzymuja:
1. Adresat + zaiacznik
2. Zarzad Transportu Publicznego W Krakowie
3. Wydziai Gospodarki Komunalneji Klimatu
4. Zarzad Drog Miasta Krakowa
5. Zarzad inwestycji Miejskich W Krakowie
6. Zarzad Zieleni Miejskiej W Krakowie
7. Biuletyn lnformacji Publicznej
8. Aa
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