Kraków, dnia 30.01.2018r.
PROTOKÓŁ
z 130. posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie
z dnia 30.01.2018r.
Obecni: wg listy obecności
Program posiedzenia:
Audyt rowerowy dla opracowań:
1.
ROZBUDOWA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
2.
ROZBUDOWA ULICY WRONY W KRAKOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA
Z ULICAMI SKOTNICKĄ, PODGÓRKI TYNIECKIE I HOLLENDRA – sprawdzenie wprowadzenia
uwag audytu
3.
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. WALEREGO SŁAWKA I UL. PUSZKARSKIEJ–
sprawdzenie wprowadzenia uwag audytu
4.
PRZEBUDOWA UL. RYNEK KLEPARSKI– sprawdzenie wprowadzenia uwag audytu
5.
Dokumentacje z uwagi na niewielki zakres nieopublikowane na stronie internetowej
·
Rozbudowa ul. Powały z Tczewa
·
Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń
związanych oraz miejsc postojowych w rejonie ulicy Rydla i Krzywy Zakątek
·
Budowa Restauracji KFC przy ul. Wadowickiej
Podczas posiedzenia Zespołu omówione zostały ww tematy. Projektanci poszczególnych opracowań omówili
przyjęte rozwiązania. Odczytano uwagi zgłoszone przez mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej
rowery.zikit.pl/audyty/, a następnie przedyskutowano możliwość ich wprowadzenia.
Wydano opinie audytu.
Opinie zostały opublikowane pod następującymi adresami:
1. http://rowery.zikit.pl/audyt/rozbudowa-ul-krolowej-jadwigi-etap-v-odcinek-od-ul-jesionowej-dorobla/
2. http://rowery.zikit.pl/audyt/rozbudowa-ulicy-wrony-w-krakowie-wraz-z-rozbudowa-skrzyzowania-zulicami-skotnicka-podgorki-tynieckie-i-hollendra/
3. http://rowery.zikit.pl/audyt/rozbudowa-skrzyzowania-ul-walerego-slawka-i-ul-puszkarskiej/
4. http://rowery.zikit.pl/audyt/przebudowa-ul-rynek-kleparski/
Dla dokumentacji nie opublikowanych na stronie wydano następujące opinie:
Rozbudowa ul. Powały z Tczewa
Opinia pozytywna – bez uwag
„Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych
oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia
na działkach nr 126/19, 126/21, 126/22, 516/8 obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic Rydla i Krzywy Zaułek w
Krakowie”
Opinia pozytywna – bez uwag
„Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych
oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia
na działkach nr107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 462/3, 489/11, 513/7, 515/3, 516/9 obr. 3 Krowodrza
w rejonie ulic Rydla, Staszczyka, Krzywy Zaułek, Jadwigi z Łobzowa w Krakowie”
Opinia pozytywna z uwagami:
 Zapewnić dwukierunkowy ruch rowerowy na wszystkich ulicach objętych opracowaniem.
 Zespół wnioskuje się o wprowadzenie strefy zamieszkania na obszarze inwestycji.
 Przewidzieć powiązanie projektowanych miejsc postojowych z istniejącymi ciągami pieszymi.
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Stojaki rowerowe projektować w rozstawie 1,2m. Elementy te nie powinny blokować możliwości
przejścia pieszym.

„Budowy restauracji KFC przy ulicy Wadowickiej w Krakowie”
Opinia pozytywna z uwagami:
 Wzdłuż ul. Rydlówka od ul. Wadowickiej do połącznia z ciągiem pieszym projektowanym w ramach
opracowania pn. Przebudowa odcinka ul. Rydlówka i ul. Bonarka w zakresie budowy chodnika oraz
remont nawierzchni jezdni w zakresie wymiany warstwy ścieralnej dla którego pismem nr
TA.461.1.107.2017 z dnia 18 września wydano opinię audytu rowerowego, przewidzieć wykonanie ciągu
pieszego o szerokości min. 2m.
 Przewidzieć możliwość przejścia pieszym przez ul. Bonarka.
 Na projektowanym zjeździe zapewnić wymagane warunki widoczności.
 Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do działu ds. Mobilności Aktywnej.
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