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Jan Stanisiaw Pietras
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacjcg W sprawie probleméw zg+oszonych przez
mieszkaﬁcéw os. Cegielniana, przekazanq przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczqcego
Rady Miasta Krakowa 30 marca 2022 r., uprzejmie informujg.
Przystanek tramwajowy usytuowany na ul. Zakopiaﬁskiej W kierunku centrum miasta
przy skrzyiowaniu z ul. Siostry Faustyny jest wykonany W Iokalizacji docelowej, zgodnie
z zatwierdzonq dokumentacjq projektowag, na podstawie decyzji nr 20/6740.4/2018

z dnia 17 paidziernika 2018 r. W ramach realizacji inwestycji pn. ,,Bud0Wa Trasy tagiewnickiej
W Krakowie od skrzyiowania z ul. Grota - Roweckiego do skrzyiowania 2 ul. Beskidzkq
i z ul. Halszki Wraz z budowq odcinka Iinii tramwajowej“. Przystanek tramwajowy
na ul. Zakopiaﬁskiej na Wysokoéci skrzyiowania 2 ul. Siostry Faustyny W kierunku Borku
Fa’r¢ckieg0 nie zosta+ zlikwidowany, a jedynie przeniesiony za skrzyiowanie z powstajqcq Trasq
tagiewnickag. Przystanekjest obecnie nieczynnyz uwagi na prowadzone prace budowlane Wjego
l'€j0I'l|E.
Wykonane na zlecenie Zarzqdu Drég Miasta Krakowa roboty torowo — sieciowe W ciqgu
ul. Zakopiaﬁskiej by+y prowadzone W trybie naprawy awaryjnej W ramach bieiqcej konserwacji,

tzn. odtwarzano istniejqcy uk+ad torowy bez Wprowadzania jakichkolwiek zmian. Przed
przywréceniem ruchu tramwajowego, po naprawie przedmiotowego torowiska, uk’rad torowy
20sta’r przywrécony do stanu sprzed realizacji prac zwiqzanych z budowq Trasy tagiewnickiej —
tymczasowy przystanek W przedmiotowej lokalizacji istnia’r W zwiqzku z realizacjq jednego
z etapéw WW. inwestycji.
P0+qczenie piesze ul. Do Wilgi z rejonem przystanku tramwajowego by+o czasowo
usuniegte na potrzeby realizacji prac drogowych i przebudowy torowiska tramwajowego W ciqgu

ul. Zakopiaﬁskiej. Wykonanie odtworzenia po’ra1czenia przystanku tramwajowego z ul. Do Wilgi
planowane jest do 30 kwietnia 2022 r.
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Otrzymujq:
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2. Wydzia+ Gospodarki Komunalnej i Klimatu
3. Trasa tagiewnicka SA
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Zarzqd Drog Miasta Krakowa
Zarzqd Transportu Publicznego W Krakowie
Biuletyn lnformacji Publicznej
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