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Pani
Anna Prokop-Staszecka
Radna Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pani interpelacje w sprawie koordynacji remontéw drég, przekazanaj
przez Pana Rafata Komarewicza, Przewodniczapego Rady Miastia Krakowa 27 maja 2022 r.,

uprzejmie informuje, 2e zakres i czas realizacji poszczegélnych inwestycji drogowych
uzaleiniony jest m.in. od technologii prowadzonych prac, moiliwoéci finansowych jednostki
samorzqdu terytorialnego, uzyskanych dofinansowaﬁ oraz przeprowadzenia kompletnej
procedury 0rganizacyjno—prawnej dla kaidej inwestycji.
Budowa Iinii tramwajowej KST Ill (Krowodrza Gérka — Gérka Narodowa) jest zadaniem
inwestycyjnym, dtugofalowym, zaplanowanym do realizacji w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Krakowa w Iatach 2006 — 2023 przy wspétfinansowaniu ze srodkéw Unii

Europejskiej. Niewykonanie prac w zatoionym terminie wiaie sie 2 zagroieniem utraty
dofinansowania. Wprowadzona na okres prac budowlanych czasowa organizacja ruchu
determinowana byta przez zastosowanq przez wykonawce inwestycji technologie robét.
Z uwagi na koniecznosé rozpoczecia budowy tunelu na jezdni pétnocnej, a co za tym idzie,
wykonanie écian szczelinowych oraz wygospodarowanie miejsca na cieiki sprzet, niezbedne
by+o zaweienie ul. Opolskiej do jednego pasa ruchu w kaidym kierunku. Wykonanie tych prac

umoiliwi powstanie dwupoziomowego wezta z poprowadzeniem kierunku gtéwnego
ul. Opolskiej w poziomie dolnym (w tunelu) oraz czterowlotowego skrzyiowania z wyspaj
centralnq w poziomie gérnym.
Na pétnocy Krakowa réwnolegle realizowana jest modernizacja al. 29 Listopada, ktérej
finansowanie takie odbywa sie przy pomocy érodkéw zewnetrznych. Z uwagi na
dofinansowanie z Unii Europejskiej, prowadzone prace w zakresie wskazanych powyiej dwéch
duiych inwestycji muszq zostaé rozliczone do koﬁca 2023 r.
Remont ul. Prqdnickiej jest zadaniem utrzymaniowym realizowanym 2 wykorzystaniem
przyznanych na ten cel érodkéw w budiecie Miasta Krakowa i ma charakter prac
krétkotrwatych. Ulica ta przebudowywana jest W ramach Programu modernizacji drég

ichodnikéw. Podobnie jak w przypadku ul. Opolskiej, réwniei na ul. Prqdnickiej zakres prac

itechnologia robot, tj. wymiana catej konstrukcji jezdni (wykopy 0 gtebokosci ok. 1 m)
determinowajy wprowadzenie ograniczeﬁ w ruchu celem zapewnienia bezpieczeﬁstwa. Prace
zwiqzane z przebudowq tej uljcy zakoﬁczq sie niespetna miesiqc przed zaktadanym terminem,
tj. 4 czerwca 2022 r.

Miejskie jednostki (Zarzqd lnwestycji Miejskich w Krakowie, Zarzqd Drég Miasta
Krakowa, Zarzqd Transportu Publicznego w Krakowie) oraz Wydziat Miejskiego lniyniera
Ruchu UMK razem z wykonawcami starajq sie prowadzié inwestycje tak, aby by+y one jak
najmniej uciqiliwe dla mieszkaﬁcow. Z tego wzgledu z wyprzedzeniem informujq
owprowadzanych zmianach w organizacji ruchu i prowadzq dziatania, ktére majq
rekompensowaé wptyw remontéw poprzez poprawe dostepnosci i ptynnosci przejazdu
komunikacji zbiorowej (poprawa obstugi Iinii tramwajowej na skrzyiowaniu al. Stowackiego Kamienna w zwiqzku z remontem ul. Prqdnickiej). W ramach nadzoru nad pracami \/vykonawcy
ww. inwestycji zobowiqzani zostali do podejmowania dziataﬁ majqcych na celu minimalizacje
utrudnierﬁ. Przygotowanie placu budowy, wybudowanie torowiska, wykonanie tunelu,
przetoienie infrastruktury podziemnej niejednokrotnie wiqie sie jednak z zajeciem dostepnej
jezdni, co sprawia, 2e nie ma moiliwoéci wykonania inwestycji bez ograniczeﬁ
w dotychczasowym ruchu.
Utrudnienia komunjkacyjne w potudniowej czeéci miasta w gtéwnej mierze zwiqzane
byty z budowq Trasy tagiewnickiej oraz prowadzonq przez PKP Polskie Linie Kolejowe
inwestycjq pn. ,,Prace na Iinii kolejowej E30 na odcinku Krakow Gtéwny Towarovvy — Rudzice

wraz z dobudowq torow Iinii ag|omeracyjnej". Wszystkie utrudnienia vvynikaty z réinego
etapowania prac i zastosowanej technologii ich prowadzenia. Aktualnie ograniczenia w ruchu
wynikajqce z realizacji Trasy tagiewnickiej sq niewielkie, a prace sq na ukoﬁczeniu. Planowany
termin zakoﬁczenia tej inwestycji to 30 czerwca 2022 r.
Odnoszqc sie natomiast do prac inwestycyjnych na ul. Stelmachéw, Jordanowskiej

iPiaskowej informuje, 2e Zarzqd Drog Miasta Krakowa dysponuje umowq nr 20/Z|KiT/2017
Z 13 stycznia 2017 r. podpisanq z ARG Projektowanie lnwestycyjne Sp. z 0.0. dla zadania

pn. ,,Rozbudowa ul. Stelmachéw na odc. od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa
ul. Piaskowej w Krakowie - opracowanie dokumentacji". Zgodnie z tq umowq kontrahent
zobowiqzany zostaj do opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
ARG Projektowanie lnwestycyjne Sp. Z 0.0. 4 paidziernika 2021 r. ztoiyta wniosek
do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK 0 wydanie decyzji ZRID. Z uwagi na braki

wnioskodawca wezwany zostat do ich usuniecia (pismo nr AU—O1-6.6740.4.28.2021.BUR
z 14 paidziernika 2021 r.), ktore czesciowo uzupetnit ijednoczesnie zwrécit sie o wydtuienie

terminu do 15 grudnia 2021 r. Postanowieniem z 1O stycznia 2022 r. zezwolono na
uzupetnienie brakow w terminie do dwéch miesiecy od doreczenia postanowienia. Na prosbe
projektanta, postanowieniem z 18 marca 2022 r. zmieniono termin wykonania
vvvv. postanowienia do dnia 31 maja 2022 r.
Zarzqd Drég Miasta Krakowa dysponuje rowniei zawartymi umowami przewidujqcymi
odtworzenie nawierzchni wyiej przywotanych ulic W przypadku doprowadzenia do zniszczeﬁ

np. po zakoﬁczeniu inwestycji niedrogowej. Z inwestorami, ktérzy ukoriczyli inwestycje
budowlane, prowadzone sq aktualnie ustalenia dotyczqce zakresu napraw wynikajqcych
zwydawanych zezwolerﬁ na przejazd pojazdéw nienormatywnych. Naprawy nie obejmujq

jednak przebudowy W zakresie pasa drogowego (tj. budowy odwodnienia, chodnikow, poboczy,

separatorow i innej infrastruktury drogowej), a jedynie przywrocenie stanu nawierzchni do
tego sprzed vvydanego zezwolenia na przejazd.
W rejonie ulic: Stelmachow, Jordanowskiej i Piaskowej zawarte zostaiy umowy
realizacyjne z inwestorami inwestycji niedrogowych na podstawie art. 16 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolityz Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 z péin. zm.),
ale do iadnej z nich nie Wpiynqi harmonogram robot.
W kwestii natomiast Wydawanych zezwoleﬁ na budowe informuje, 2e organ

administracji architektoniczno — budowlanej dziaia W oparciu i zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami prawa, Wedle ktorych planowane inwestycje muszq byé zgodne z obowiqzujqcym

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu — przed
zioieniem wniosku o pozwolenie na budowe inwestor powinien uzyskaé decyzje Iokalizacyjnq

(decyzje 0 Warunkach zabudowy Iub decyzje 0 ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego).
Jeieli zioiony przez inwestora Wniosek jest kompletny oraz speinione zostanq wszystkie
Wymogi przewidziane wustawach, organ nie moie Wstrzymywaé sie z Wydaniem decyzji
zarc'>Wno Wsprawie Warunkéw zabudowy, jak i pozwolenia na budowe. Organ prowadzi takie
postepowania administracyjne Wyiqcznie na wniosek zainteresowanej osoby. To Wiaénie
inwestor, na etapie postepowania 0 wydanie decyzji Iokalizacyjnej, a nastepnie na etapie

postepowania o pozwolenie na budowe, legitymujqc sie prawem do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane, decyduje o rodzaju zabudowy, ktérq zamierza realizowaé
na okreslonej nieruchomosci gruntowej, zaé organ Wiasciwy do Wydania decyzji lokalizacyjnej

i pozwolenia na budowe nie ma prawa odmowié vvydania decyzji zgodnej z Zqdaniem inwestora
pod Warunkiem zgodnosci zamierzenia budowlanego z przepisami prawa.
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Otrzymujq:

1. Adresat
2. Wydziai Miejskiego lniyniera Ruchu

3. Wydziai Architektury i Urbanistyki
4. Zarzqd lnwestycji Miejskich W Krakowie

5. Zarzqd Drog Miasta Krakowa
6. Zarzqd Transportu Publicznego W Krakowie
7. Trasa tagiewnicka S.A. W Krakowie
8. Biuletyn lnformacji Publicznej
9. Aa
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