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Odpowiadajqc na Pana interpelacje W sprawie doéwietlenia przejéé dla pieszych w ciqgu
ul. gen. Okulickiego, przekazanq przez Pana Rafa%a Komarewicza, Przewodniczqcego Rady
Miasta Krakowa 2 wrzeénia 2022 r., uprzejmie informuje.

W dniu 14 lipca 2022 r. Gmina Miejska Krakow reprezentowana przez Zarzqd Drég
Miasta Krakowa og+osHa zamowienie publiczne dotyczqce doéwietlenia przejéé dla pieszych
na terenie Gminy Miejskiej Krakow (znak sprawy 8N||/2022). W prowadzonym
postepowaniu w wyznaczonym terminie oferte z+o2y’ro dwoch wykonawcow. Z uwagi
na przed’ru2enie terminu zwiqzania ofertq 0 28 dni, tj. do 23 wrzeénia 2022 r. dotychczas nie
podpisano umo\/vy obejmujqcej realizacje przedmiotowego zadania. W ramach
przedmiotowego zadania do konca maja 2023 r. planowany jest montai oéwietlenia
w rejonie 4 przejéé dla pieszych na skrzyiowaniu ulic: gen. Okulickiego, Mistrzejowickiej
oraz Fatimskiej

Aktualnie w Zarzqdzie Drog Miasta Krakowa procedowane jest zamierzenie
inwestycyjne pn. ,,R0zbudowa ul. gen. Okulickiego wraz z budowq pofqczenia drogowego
z Rondem Piastowskim i przebudowq Ronda Piastowskiego" (zadanie nr ZDMK/ST7.10/17),
dla ktorego w 2019 r. opracowana zosta+a koncepcja przebudowy i rozbudowy
ww. ulicy. W dniu 24 maja 2021 r. zawarta zosta+a umowa nr 463/ZDMK/2021
zobowiqzujqca wykonawce do realizacji zadania pn. ,,Przygotowanie wszystkich niezbednych
materiafow oraz uzyskanie ostatecznej decyzji 0 érodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
rozbudowy ul. Okulickiego" W 2023 r. planuje sie uzyskanie decyzji érodowiskowej
dla przedmiotowego zadania. W dalszej kolejnoéci, po zabezpieczeniu stosownych sirodkow
finansowych w budiecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, zlecona
zostanie do opracowania dokumentacja projektowa rozbudowy ul. gen. Okulickiego wraz
2 uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych warunkujacych realizacje zadania.
Po vvykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu wymaganych decyzji, w tym decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, moiliwe bedzie przystalpienie do realizacji



zadania W terenie (planowane lata realizacji 2026- 2028, pod Warunkiem zabezpieczenia na
ten cel érodkéw W dokumentach finansowych Gminy Miejskiej Krakow). Z uwagi na
poWy2sze inne Iokalizacje przejéé dla pieszych W ciqgu ulicy gen. Okulickiego nie zostaiy
dotychczas uwzglednione W ,,Pr0gramie budowy sygnalizacji s'wietInych, doéwietien przejéé dla
pieszych oraz innych elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego”.

Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice W ramach posiadanych kompetencji réwniei
nie Wskazaia do realizacji W 2022 r. i 2023 r. zadania obejmujacego Wykonanie
dodatkowego doéwietlenia istniejqcych przejéé dla pieszych Wciqgu ul. gen. Okulickiego.
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Zarzqd Drog Miasta Krakowa
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