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Odpowiadajqc na Pana interpelacje W sprawie przejazdu ul. Narciarskq pojazdow
Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania Sp. 2 0.0., przekazanq przez Pana Rafata
Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 2 Wrzesnia 2022 r., uprzejmie
informuje.

Na przedmiotowej trasie przejazdu (tj. od al. Pokoju ciqgiem ulicz Gatczyfiskiego,
Narciarska1,Jastruna do Wjazdu na teren bazy MPO S.A. i kierunku powrotnym) nie Wystepuje
ograniczenie tonaiu dla pojazdow nienormatywnych, ktére mogtoby byé naruszane przez
pojazdy Spotki, a ruch pojazdc'>W Winien odbywaé sie zgodnie z zapisami ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo 0 ruchu drogowym (tekst jednolityz Dz. U. z 2022 r., poz. 988 2 poin.
zm.) przy zachowaniu Wszelkich érodkow bezpieczefistwa przez Wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego. Ograniczenie tonaiu (znak B-18 ,,zakaz Wjazdu pojazdéw 0 rzeczywistej masie
caikowitej ponad 3,5 tony”) z t8b|iCZkE1,,l’1i6 dotyczy pojazdc'>W: stuib miejskich, z zezwoleniem
zarzqdu drogi” obowiqzuje na ul. Narciarskiej, na odcinku od al. Jana Pawta ll. W zwiqzku
2 poWy2szym Wszelkie pojazdy 0 rzeczywistej masie ca+k0Witej poWy2ej 3,5 tony niestanowiqce
floty s’ru2b miejskich zobowiazane sq do posiadania zezwolenia zarzajdu drog na przejazd
omawianym odcinkiem.

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0. W Krakowie Wykonuje strategiczne
zadania dla Miasta KrakoWa,tj.zarza1dzanie Zintegrowanym Systemem Oczyszczania Miasta —
letniego i zimowego utrzymania drog na terenie Gminy Miejskiej Krakow oraz zarzqdzanie
Zintegrowanym Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi — odbioru odpadow
komunalnych od mieszkaficow i instytucji z terenu Miasta Krakowa. Spotka jest réwniei
strategicznym uczestnikiem W dziaianiach Centrum Zarzzqdzania Kryzysowego W zakresie
zaopatrzenia W paliwo dla jednostek i spoiek miejskich. Realizowane zadania Wymagajzj
niezakioconego iskoordynowanego dostepu do bazy, W szczegolnosci W zakresie zimowego
utrzymania drog na terenie Miasta, gdzie moiliwosé szybkiego uzupetnienia materiatow czy
dokonania zmiany kieroW<:oW jest decydujqca 0 bezpieczefistwie i ptynnosci ruchu
samochodowego na ulicach Miasta.

Wjazd na teren bazy |\/liejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
od ul. Narciarskiej jest niezbedny 2 WW. poWodoWi nie moie powodowaé ograniczerfi z uwagi na



realizacje powierzonych zadafi. Korzystanie z przedmiotowego Wjazdu przez pojazdy Spétki
jest ograniczone do absolutnego minimum. Wjazd od u|.Narciarskiej jest Wykorzystywany
Wytacznie jednokierunkowo, Wkierunku Wjazdu na baze, a pojazdy korzystajace z niego sa
puste, minimalizujac W ten sposéb obciaienie przedmiotowej drogi.

W nastepstwie przeprowadzonych Wizji W terenie przez pracoWnikoW Zarzadu Drég
Miasta Krakowa stwierdzono, 2e ul. Narciarska jest W dobrym stanie technicznym,
niezagraiajacym bezpieczeifistwu odbywajacego sie Wjej ciagu ruchu drogowego.

Podkreslenia Wymaga, Ze ul. Narciarska jest ulica o ruchu uspokojonym, W ca+0éci objeta
strefa ograniczonej predkoéci do 30 km/h, na ktérej zostaiy Wprowadzone progi zwalniajace.
Takie uksztattowanie ulicy zapewnia odpowiedni poziom bezpieczefistwa Wszystkich
uiytkownikow ruchu, W tym pieszych. W ciagu ostatnich 5 lat nie odnotowano iadnych zdarzefi
z udziatem pieszych W omawianej lokalizacji.

Dodatkowo informuje, i2 W Wyniku przeprowadzonego postepowania W trybie
podstaWoWym bez przeprowadzenia negocjacji, 0 ktorym moWa W art. 275 pkt 1) ustawy z dnia
11 Wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwiefi publicznych (tekst jednolityz Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)
Gmina Miejska Krakow reprezentowana przez Zarzad Drog Miasta Krakowa moca zapisow
umoWy nr 250/U/ZDMK/2022 z 21 czerwca 2022 r., zobowiazata Wykonawce do Wykonania
zadania pn. Przebudowa ul. Narciarskiej — Wykonanie dokumentacji projektowej wraz 2 uzyskaniem
ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalajqcej na wykonanie robot budowalnych. Przebudowa
jezdni drogi gminnej odbedzie sie W zakresie:

— ul. Narciarskiej — poczatek opracowania od skrzyiowania z ul. Gaiczyfiskiego, koniec
opracowania W rejonie bramy Wjazdowej na teren MPO oraz od skrzy2oWania
z ul. Narciarska do Wiaty smietnikowej zlokalizowanej na dziaice nr 295/7,

— ul. Gatczyfiskiego — poczatek opracowania od skrzyiowania 2 al. Pokoju, koniec
opracowania W rejonie firmyWulkanizacyjnej.
Aktualnie trWa opracoWyWanie dokumentacji projektowej. Projektowana droga

(ul. Narciarska) posiadaé bedzie jezdnie o szerokosci 5 m i dwoch pasach ruchu, kaidy
0 szerokoéci 2,5 m. Na odcinku objetym opracowaniem projektuje sie budowe noWych WarstW
konstrukcji nawierzchni.
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