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Odpowiadajqc na Pana interpelacjg w sprawie budowy chodnika i odwodnienia w ciqgu
ul. Gaik, przekazanq przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa
17 lutego 2022 r., uprzejmie informujg.
Na zabudowanym odcinku ul. Gaik (od ul. W+adys+awa tokietka do wysokosci budynku
nr 84) funkcjonuje sieé kanalizacji sanitarnej. Na niezabudowanym budynkami mieszkalnymi
odcinku ul. Gaik (odcinek od ul. Jasnogorskiej do wysokosci budynku nr 84) nie ma sieci
kanalizacji sanitarnej, mimo to dla ww. obszaru Wodociqgi Miasta Krakowa S.A. nie od notowa’ry
wnioskow w’raécicie|i nieruchomosci 0 przyjecie do programu inwestycyjnego pn. Budowa
infrastruktury sanitarnej.
Dla poprawy funkcjonowania i zwiekszenia przepustowoéci istniejqcego systemu
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gaik, obecnie prowadzone sq prace projektowe zwiqzane
z przebudowq pompowni i rurociqgu Hocznego (2 istniejqcej pompowni sciekow
do ul W’radys’rawa tokietka).
Dla poprawy funkcjonowania sieci wodociqgowej prowadzone sq réwniei prace
projektowe zwiqzane z przebudowq i rozbudowq istniejqcej sieci wodociqgowej w ul. Gaik.
Odnoszqc sic; do kwestii inwestycji realizowanej w rejonie ul. Gaik informuje,
2e w ramach umowy nr 1385/U/ZDMK/2021 z 26 listopada 2021 r. prowadzone sq prace
projektowe dla zadania pn. ,,Rozbudowa ul. Gaik — opracowanie wielowariantowej,
wielobraniowej koncepcji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach”. W zakresie ww. koncepcji miesici sie m.in. rozwiqzanie odwodnienia ulicy
oraz budowa chodnika wraz z oéwietleniem.
Realizacje ww. zadania rozpoczeto od opracowania koncepcji (zamiast dokumentacji
projektowe] zakoﬁczonej ostatecznq decyzjq administracyjnq: ZRID lub pozwoleniem
na budowa) z powodu koniecznoéci kompleksowego i wielowariantowego rozwiqzania ca+ego

uk’radu drogowego ul. Gaik, w szczegolnosci jej po’rqczenia z ulicami Jasnogorskq, Ojcowskq.
Okr¢2nq, Margaretek (od zachodu) oraz z ul. W’radys+awa tokietka (na wschodzie), z ktorego
nastopnie wy’roniony zostanie wariant optymalny w odniesieniu do skomplikowanych
uwarunkowaﬁ komunikacyjnych w rejonie inwestycji.
Zgodnie z zapisami umownymi prace projektowe w zakresie koncepcji majq sie
zakoﬁczyé w terminie do 26 grudnia 2022 r.
W aktualnym budiecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Krakowa nie ma zabezpieczonych srodkow na realizacje kolejnych etapow zadania (wykonanie
dokumentacji projektowe] oraz robot budowlanych), tym samym nie ma podstaw do planowania
ich ram czasowych.
Ponadto informuje, 2e W roku 2021 prowadzona by’ra korespondencja Zarzqdu Drog
Miasta Krakowa z Radq Dzielnicy IV Prqdnik Bia’ry w sprawie utwardzenia poboczy - prace
zrealizowano wed+ug zg’roszeﬁ Rady Dzielnicy w ramach bieiqcego utrzymania.
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Zarzqd Drég Miasta Krakowa
3. Wodociqgi Miasta Krakowa SA
4. Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
5. Biuletyn lnformacji Publicznej
6. aa

