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Odpowiadajqc na Pana interpelacjeg w sprawie przystanku autobusowego Struga O6,

przekazanq przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa
12 stycznia 2023 r., uprzejmie informujg.

Chodnik W pobliiu przystanku autobusowego Struga O6 wchodzi w zakres
opracowywanej dokumentacji projektowej, wykonywanej na podstawie zawartej umovvy
nr 1075/ZDMK/2020 z 19 Iistopada 2020 r. dla wykonania zadania pn. Przebudowa torowiska
tramwajowego w al. Solidarnoéci no odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej — opracowanie
dokumentacji projektowej wraz 2 uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych warunkujqcych
realizacje zadania. Aktualnie W budiecie Miasta Krakowa na 2023 r. na zadaniu
nr ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturq
towarzyszqcq zosta’ry zabezpieczone érodki wykqcznie na wykonanie dokumentacji
projektowej dla ww. inwestycji.

Przedmiotowy przystanek autobusowy wymaga kompleksowej przebudowy. Wynika to
z faktu, Ze jezdnia.»do ktérej przylega, ma Iiczne koleiny i jest zdeformowana, a krawginik
przylegajqcy do jézdni i chodnika ma nieréwnq niweletg. Z uwagi jednak na planowanq
inwestycjcg wskazanq powyiej, wykonanie odrcgbnie remontu kapitalnego przystanku
z finansowego punktu widzenia niejest zasadne.

Zarzald Drég Miasta Krakowa zleci regulacjeg klawiszujqcych p’rytek na peronie
przystankowym z terminem wykonania do 31 stycznia 2023 r. Termin ten moie ulec zmianie
w przypadku wystqpienia niezaleinych od ZDMK okolicznoéci.

444% \J‘»("\/1 <-/'~<'~~\f\

Otrzymujq:
1. Adresat

. Zarzad Drég Miasta Krakowa 1 W‘? Hu{'v‘w"”EN'W" h'iZ“”55w’

u1;>.<,ar\>

. Zarzqd Transportu Publicznego W Krakowie
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