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Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacjg W sprawie remontu ul. Kulikowskiej, przekazanq
przez Pana Rafaia Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 27 stycznia 2023 r.,
uprzejmie informujeg.

Ulica Kulikowskiej znajduje si<=; w terenie objetym ustaleniami dwéch obowiqzujqcych
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzénnego:

1. obszaru ,,Wré2enice" przyjgtego uchwaia nr LXXXVII/1133/09 Rady Miasta Krakowa
z dnia 2 grudnia 2009 r. (tekstjednolity Dz. Urz. Woj. Maiopol. Nr 771, poz. 6013 z dnia
11 grudnia 2009 r.),0bowiqzuje1cego od 11 stycznia 2010 r.;

2. obszaru ,,Koécielniki" przyjcgtego uchwaiq nr XCV/1271/10 Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 marca 2010 r. (tekstjednolity Dz. Urz. Woj. Maiopol. Nr 125, poz. 786 z dnia
31 marca 2010 r.),obowie1zujaiceg0 od 1 maja 2010 r.

Péinocna czgéé ul. Kuiikowskiej znajduje sic; w terenie objgtym ustaleniami planu
miejscowego obszaru ,,Wré2enice”, oznaczonym na rysunku planu symbolem R2 — tereny
rolnicze, 0 podstawowym przeznaczeniu pod uprawy polowe oraz rolnicze uiytki zielone,
uprawy ogrodnicze i sady.

Srodkovvy oraz poiudniowy fragment ul. Kulikowskiej znajduje sing w terenie objetym
ustaleniami planu miejscowego obszaru ,,Koécie|niki“. §rodk0wy fragment ul. Kulikowskiej
zostai oznaczony symbolem R14 — tereny rolnicze 0 podstawowym przeznaczeniu pod uprawy
polowe oraz rolnicze uiytki zielone, uprawy ogrodnicze i sady. Tylko poiudniowa czgéé tej ulicy
znajduje sh; wterenie KDD26, tj. terenie tras komunikacyjnych, 0 podstawowym przeznaczeniu
pod lokalizacjg drég publicznych.

Droga zlokalizowana po éladzie dziaiek nr 129/1 i 129/2 obreb 25 jednostka
ewidencyjna Nowa Huta nie zostaia zaliczona do iadnej z kategorii drég publicznych i zgodnie
2 art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693 z péin. zm.) stanowi drogg wewng-trzna_. Zgodnie z danymi zawartymi W operacie
ewidencji gruntéw i budynkéw przedmiotowe dziaiki stanowiq wiasnoéé Gminy i\/liejskiej
Krakéw i oznaczone zostaiy uiytkiem ,,dr" ~ Drogi i pozostajq w zarzqdzie Zarzqdu Drég Miasta
Krakowa.
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Zarzqd Drog Miasta Krakowa aktualnie nie planuje ani remontu, ani przebudowy
ul. Kulikowskiej. Szacunkowy koszt inwestycji to kwota rzedu 13 250 000 zi.

Uchwaiq nr XCIV/2464/18 Rada Miasta Krakowa 2 dnia 7 lutego 2018 r. Wprowadzony
zostai Program inwestycyjny dla dzielnic Krakowa pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej
okreéiajqcy zasady realizacji infrastruktury Wodociqgowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy
Miejskiej Krakow od 1 marca 2018 r., W tym skiadanie Wnioskow do Programu przez
mieszkaficéw. Dotychczas nie Wpiynqi Zaden Wniosek od mieszkaificow ul. Kulikowskiej.

Dla budowy sieci kanalizacyjnej i umoiliwienia odprowadzania éciekow z zabudowy
zlokalizowanej przy ul. Kulikowskiej konieczna jest Wczeéniejsza realizacja duiego zakresu prac
pr0jekto\/vych i budowlanych rozbudowy miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej,
stanowiqcego odbiornik dla WW. sieci W szczegolnoéci:

0 budowa kanalizacji W u|_ Brzeskiej (podpisana umowa z Wykonawcq robot
budowlanych, planowany termin zakoficzenia realizacji zadania: czerwiec 2025 r.),

0 budowa kanalizacji W ul. Koécielnickiej - pompownia éciekc'>W Wraz z rurociqgiem
tiocznym oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej W kierunku ulicy Brzeskiej
(zlecenie prac projektowych bedzie mo2|iWe po rozpoczeciu robot budowlanych
kanalizacji sanitarnej W ul. Brzeskiej),

0 budowa kanalizacji sanitarnej W ul. Pysocice (rozpoczecie prac mo2|iWe po uzyskaniu
pozwolenia na budowe dla kanalizacji W ul. Koécielnickiej),

0 budowa kanalizacji sanitarnej W ul. Dybowskiego (rozpoczecie prac m02iiWe
po uzyskaniu pozwolenia na budowe dla kanalizacji W ul. Pysocice).

W zwiazku z planowanz.-:1 zabudowq jednorodzinnq W tym obszarze poczqtkowy odcinek
drogi objety jest umowa 0 zastepstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej
nr 828/ZDMK/2020 zawartq 25 sierpnia 2020 r. zmienionq odpowiednio porozumieniem
W sprawie przystqpienia do powyiszej umowy z 8 grudnia 2020 r. (104/ZDMK/2020) oraz
porozumieniem W sprawie przystqpienia do umowy Wraz z aneksem nr 1 z 6 paidziernika
2022 r. Czeéé zakresu drogowego Wynikajqcego 2 poWy2szej umowy, tj. odcinek do Wysokoéci
kofica dziaiki numer 122/14 obreb 25 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zostaia zrealizowana
i odebrana za protokoiem koficowym z dnia 19 stycznia 2023 r.
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