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Odpowiadajalc na Pana interpelacje W sprawie prac inwestycyjnych na terenie dzielnic
nowohuckich, przekazanq przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta
Krakowa 29 Wrzeénia 2022 r., uprzejmie informujg.

Zarzad Drég Miasta Krakowa aktualnie proceduje przebudowe al. Solidarnoéci na
odcinku od placu Centralnego im. Ronalda Reagana do ul.Bu|WaroWej. Dla przebudowy
al. Solidarnoéci zawarto umoW¢ nr 1075/ZDMK/2020 z 19 Iistopada 2020 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej Wraz 2 uzyskaniem Wymaganych decyzji administracyjnych
Warunkujqcych realizacje zadania pn. ,,PrzebudoWa torowiska tramwajowego W al. Solidarnoéci
na odcinku od Placu Centralnego do ul. BulWaroWej”. Zgodnie z zawartym aneksem
nr 3 z 31 sierpnia 2022 r. do WW. umowy termin realizacji przedmiotu umowy okreélono
na 7 miesiecy od daty podpisania aneksu, tj. 31 marca 2023 r. Roboty budowlane planowane
sq na lata 2023-2024. Zakres robot budowlanych bedzie obejm0Wa’r kompleksowq przebudowcg
uk’radu drogowo-torowego Wraz z infrastrukturq towarzyszalcq.

Nadmienié naleiy, 2e zosta1‘y podjote dzia’rania majqce na celu koordynacjg prac
pomigdzy Generalhag Dyrekcjq Drog Krajowych i Autostrad, Zarzqdem lnwestycji Miejskich
W Krakowie iZarza1dem Drég Miasta Krakowa. W dniu 20 Wrzeénia 2022 r. W siedzibie GDDKIA
odby’ro sig spotkanie dyrektoréwjednostek, na ktorym omawiano stan przygotowania prac oraz
moiliwq koordynacje.

Zarzqd lnwestycji |\/liejskich W Krakowie We wskazanym W interpelacji rejonie realizuje
zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej". W ramach zadania przedmiotowa
ulica zostanie rozbudowana do przekroju dwujezdniowego po dwa pasy W kaidym kierunku
0 parametrach drogi klasy G - g%oWnej, na odcinku od ul. Bulwarowej do rozbudowanej ju2
dwujezdniowej drogi W miejscowoéci Prusy Wraz z budowq/rozbudowq infrastruktury
technicznej. Zadanie zosta+o podzielone na trzy niiej opisane odcinki. W zakresach rzeczowych
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dla Wszystkich trzech odcinkow uwzgledniona zostata synchronizacja i koordynacja dziatafi na
granicy opracowafi oraz Wspotpraca z dzielnicami przez Wskazanie koniecznosici pozyskania
opinii Wtaécivvych Rad Dzielnic dla przyjetych rozwiqzafi projektowych.

Odcinek I (od ul. Bulwarowej do wezta drogowego z drogq ekspresowq S7)
Zarzqd lnwestycji Miejskich W Krakowie dwukrotnie ogtosit postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego na opracowanie koncepcji projektowej Wraz z uzyskaniem decyzji
oérodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Z uwagi na fakt,
2e ceny najkorzystniejszych ofert przewyiszaty kwote, ktorq zamawjajqcy zamierzat
przeznaczyé na sfinansowanie zamowienia, postepowania zostaty uniewainione. W styczniu
2023 r. planowanejest ogtoszenie kolejnego, trzeciego przetargu dla odcinka I. Zawa rcie umowy
jest planowane Wlkwartale 2023 r., natomiast uzyskanie WW. decyzji powinno nastajpié
W przeciajgu 2 lat od dnia podpisania umowy.

Odcinek ll (od wezta drogowego z drogq ekspresowq S7 do rejonu ul. Bukszpanowej)
W dniu 2o kwietnia 2021 r. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad W Krakowie

Wybrata Wykonawce zadania pn. ,,|<ontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7
od granicy Wojewodztwa éwietokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Wezet Widoma (bez Wezta) -
Krakow (z Wtqczeniem do Wezta Nowa Huta)”. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiedzy
GDDKIA a Gminq Miejskq Krakow, W ramach prawa opcji bedqcej elementem przedmiotowego
przetargu rozbudowa czeoci ul. Kocmyrzowskiej 0d styku z drogq ekspresowaj S7 do dziatki
nr 513 obr. 11 Nowa Huta W rejonie ul. Bukszpanowej realizowana jest W formule ,,zaprojektuj
i zbuduj". Wykonawca jest zobowiqzany do opracowania dokumentacji projektowej Wraz
z uzyskaniem ostatecznej Iub posiadajqcej rygor natychmiastowej Wykonalnoéci decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, co powinno nastqpio W ll kwartale 2023 r.,
a nastepnie do przeprowadzenia robot budowlanych, ktore powinny zakoficzyo sie do korica
2024 r.

Odcinek Ill (od rejonu ul. Bukszpanowej do rozbudowanego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 766 W miejscowoéci Prusy)

W dniu 10 sierpnia 2021 r. Gmina Miejska Krakow zawarta porozumienie z Zarzajdem
Wojewodztwa Matopolskiego, ktore byjo podstawq do ogtoszenia postepowania 0 udzielenie
zamowienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej Wraz z uzyskaniem decyzji
ozezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W dniu 11 stycznia 2022 r. zawarto umowe
na Wykonanie dokumentacji. Zgodnie z zapisami umownymi WW. decyzja powinna zostaé
uzyskana W terminie do 13 miesiecy od dnia podpisania umowy. Moiliwoéé realizacji robot
budowlanych zostanie poddana analizie W toku prac nad projektem budietu Miasta Krakowa
na rok 2023 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata kolejne.

W celu W’ra§ciWej koordynacji realizacji inwestycji dotyczqcej rozbudowy
ul. Kocmyrzowskiej, budo\/vy nowego odcinka drogi S7 (od Wezta Widoma do Wezta Nowa Huta)
oraz przebudowy al. Solidarnosici odbywajqsie spotkania, W ktorych biorq udziat przedstawiciele
miejskich jednostek organizacyjnych i komorek organizacyjnych Urzedu Miasta Krakowa,
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz Wykonawcy. Przedmiotem spotkafi jest
takie zsynchronizowanie robot budowlanych W czasie, aby utrudnienia dla pieszych, pasaierow
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komunikacji zbiorowej oraz osob korzystajacych z komunikacji indywidualnej byIy moiliwiejak
najmniejsze.

Zarzad Transportu Publicznego W Krakowie, W zakresie swoich dziatafi statutowych,
planuje uktad Iinii komunikacji miejskiej W Krakowie W taki sposob, aby stworzyé jak najmniej
uciailiwosci dla pasaierow krakowskich tramwajow I autobusow podczas prowadzonych
inwestycji rozbudowy uktadu komunikacyjnego Miasta. Podczas planowania uwzgledniane
sa Wnioski mieszkaficow, dostepny uktad komunikacyjny oraz moiliwosci operacyjne i ta borowe
operatorow realizujacych przewozy. Wedtug Informacji jakie posiada Zarzad Transportu
Publicznego W Krakowie rozwiazania inwestycji budowy drogi ekspresowej S7 nie generuja
radykalnych zmian W uktadzie |InII tramwajowych Iautobuso\/vych na terenie Dzielnicy XVIII
Nowa Huta.

Zarzad Transportu Publicznego W Krakowie na bieiaco Informuje mieszkaficow
o Wszystkich zmianach W funkcjonowaniu komunikacji miejskiej W Krakowie poprzez
zamieszczenie Informacji na swojej stronie Internetowej, W portalach spotecznoéciovvych oraz
przekazywanie do Iokalnych mediow. I

Majac na uwadze dotychczas podejmowane dziatania W zakresie koordynacji inwestycji,
aktualnie nie ma potrzeby powotywania zespotu koordynacyjnego ds. inwestycji Wskazanych
W interpelacji Pana Radnego.

Kaidorazowo W trakcie realizacji inwestycji miejskie jednostki (Zarzad lnwestycji
Miejskich W Krakowie, Zarzad Drog Miasta Krakowa, Zarzad Transportu Publicznego
W Krakowie) oraz Wydziat Miejskiego Iniyniera Ruchu UMK razem z Wykonawcami staraja sie
prowadzio Inwestycje tak, aby byIy one jak najmniej ucIa2Iiwe dla mieszkaficow. Naleiyjednak
pamietao, 2e przygotowanie placu budowy, przeIo2enie Infrastruktury podziemnej, Wykonanie
niezbednych prac, niejednokrotnie wIa2e sie z zajeciem dostepnej jezdni, co sprawia, ie nie
ma moiliwosci Wykonania inwestycji bez ograniczefi W dotychczasowym ruchu. Dlatego te2
zawsze prowadzone sa dziaIanIa rekompensujace WpIyw remontow poprzez poprawe
dostepnosci I ptynnosci przejazdu komunikacji zbiorowej. Podkreslié roWnIe2 naleiy,
2e decydujaca kwestia W zakresie Wprowadzanych utrudniefi, czasu trwania poszczegolnych
etapow I zajecia terenu pozostaje technologia prowadzenia prac (okreslana na etapie
przygotowania inwestycji). Sama organizacja ruchu scisle zaleina jest od przyjetych na etapie
przygotowania inwestycji zaIo2e|fi.

Z uwagi na stopiefi zaawansowania prac, aktualnie bez Wiedzy dotyczacej ostatecznej
geometrii ulicy, technologii prowadzenia prac oraz podstawowych zatoiefi dotyczacych
harmonogramu etapowania rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej trudno jest zarowno ocenié ryzyka
zwiazane 2 mogacymi wystapio utrudnieniami I potencjalnym natoieniem sie na siebie realizacji
prac miedzy poszczegolnymi odcinkami. Z uwagi na koniecznosé powiazania ukIadu drogowo -
torowego etap II naIe2y realizowaéW powiazaniu z budowa miejskiego odcinka trasy S7 (Krakow
— WIdoma), stad bedzie to odcinek realizowany najwczesniej.

Odnoszac sie do realizacji zadania budowy S7 gtowne utrudnienia moga wystapié
na odcinku od Wezta zintegrowanego Mistrzejowice do WezIa GrebaIow oraz W rejonie Wpiecia
realizowanego odcinka do Istniejacego uktadu obwodnicowego W rejonie ul. Ujastek MogIIskI.
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Wykonawca zadania systematycznie uzgadnia projekty czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z postepem prac. Dotychczas zatwierdzone projekty nie p0WodoWaIy zamknieé ulic, ani
Wiekszych utrudniefi. Majac na uwadze doswiadczenia 2 obecnie realizowanych zadafi, na etapie
przygotowania projektow czasowej organizacji ruchu kaidorazowo prowadzone sa rozmowy
zarowno z zamawiajacym jak I Wykonawca, W zakresie Wypracowania optymalnych rozWIa2ar'I.
Naleiy jednak miec' swiadomoso, 2e jest to bardzo duia inwestycja, ktora Istotnie wptynie
na Istniejacy uktad drogowy zarowno na etapie realizacji, jak I po oddaniu do uiytkowania.
Zostanie zmieniony m.In. przebieg torowiska tramwajowego miedzy ul. I;owIr'\skiego
a ul. Darwina, co na okres przebudowy bedzie wymuszaIo czasowe wytaczenie obsIugI tym
srodkiem transportu.
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. WydzIaIu Gospodarki Komunalnej I Klimatu
3. Wydziat Miejskiego Iniyniera Ruchu
4. Zarzad Drog Miasta Krakowa
5. Zarzad lnwestycji Miejskich W Krakowie
o. Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie
7. Biuletyn Informacji Publicznej
8. aa
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Wiekszych utrudniefi. Majac na uwadze doswiadczenia 2 obecnie realizowanych zadafi, na etapie
przygotowania projektow czasowej organizacji ruchu kaidorazowo prowadzone sa rozmowy
zarowno z zamawiajacym jak I Wykonawca, W zakresie Wypracowania optymalnych rozWIa2ar'I.
Naleiy jednak miec' swiadomoso, 2e jest to bardzo duia inwestycja, ktora Istotnie wptynie
na Istniejacy uktad drogowy zarowno na etapie realizacji, jak I po oddaniu do uiytkowania.
Zostanie zmieniony m.In. przebieg torowiska tramwajowego miedzy ul. I;owIr'\skiego
a ul. Darwina, co na okres przebudowy bedzie wymuszaIo czasowe wytaczenie obsIugI tym
srodkiem transportu.
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. WydzIaIu Gospodarki Komunalnej I Klimatu
3. Wydziat Miejskiego Iniyniera Ruchu
4. Zarzad Drog Miasta Krakowa
5. Zarzad lnwestycji Miejskich W Krakowie
o. Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie
7. Biuletyn Informacji Publicznej
8. aa
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