Kraków, dnia 23.10.2019r.
PROTOKÓŁ
z 2. posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście
Krakowie z dnia 23 października 2019r.
Podstawa:
Zarządzenie Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r. w sprawie w sprawie
powołania Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie.
Obecni: wg listy obecności
Program posiedzenia:
1. Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha – audyt ponowny
2. Koncepcja obsługi komunikacyjnej inwestycji przy ul. Wielopole – sprawdzenie
3.
4.
5.
6.
7.

wprowadzenia uwag audytu
Rozbudowa ul. Piltza na długości działki 19/1 obr.42 Podgórze w Krakowie
Budowa fragmentu drogi KDL.2 zgodnie z MPZP “Rejon ul. Koszykarskiej”
Budowa parkingu na os. Kolorowym
Przebudowa ul. Wierzyńskiego
Budowa zjazdu oraz remont chodnika i jezdni przy ulicy Blokowej

8. Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul.

Orlińskiego
9. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Piastowskiej
do ul. Przybyszewskiego – dyskusja na temat możliwej korekty przebiegu drogi dla
rowerów z uwagi na brak zgody na proponowaną wycinkę drzew
10. Budowa chodnika przy ul. Katowickiej – audyt dla skorygowanych rozwiązań
11. Rozbudowa odcinka ul. Tuchowskiej w Krakowie
12. Przebudowa ul. Kobierzyńskiej i ul. Raciborskiej
13. Przebudowa ulicy Walerego Sławka w Krakowie – sprawdzenie wprowadzenia uwag

audytu
14. Przebudowa ul. Wincentego Wodzinowskiego

Podczas posiedzenia Zespołu omówione zostały ww tematy. W ramach dyskusji na temat
opracowania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej na odcinku od ul.
Piastowskiej do ul. Przybyszewskiego Zespół w celu ochrony istn. zieleni wysokiej zgodził się na
korektę trasy chodnika i drogi dla rowerów.
Projektanci poszczególnych opracowań omówili przyjęte rozwiązania. Odczytano uwagi zgłoszone
przez mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej http://mobilnykrakow.pl/audyty/, a
następnie przedyskutowano możliwość ich wprowadzenia.
Wydano opinie audytu.
Opinie zostały opublikowane pod następującymi adresami:
1. http://mobilnykrakow.pl/audyt/budowa-miejsc-postojowych-przy-ul-palacha/
2. http://mobilnykrakow.pl/audyt/koncepcja-obslugi-komunikacyjnej-inwestycji-przy-ulwielopole/
3. http://mobilnykrakow.pl/audyt/rozbudowa-ul-piltza-na-dlugosci-dzialki-19-1-obr-42podgorze-w-krakowie/
4. http://mobilnykrakow.pl/audyt/budowa-fragmentu-drogi-kdl-2-zgodnie-z-mpzp-rejon-ulkoszykarskiej/
5. http://mobilnykrakow.pl/audyt/budowa-parkingu-na-osiedlu-kolorowym/
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6. http://mobilnykrakow.pl/audyt/przebudowa-ul-wierzynskiego/
7. http://mobilnykrakow.pl/audyt/budowa-zjazdu-oraz-remont-chodnika-i-jezdni-przy-ulicyblokowej/
8. http://mobilnykrakow.pl/audyt/budowa-przystankow-autobusowych-przy-skrzyzowaniu-ulstella-sawickiego-i-ul-orlinskiego/
9. http://mobilnykrakow.pl/audyt/budowa-chodnika-przy-ul-katowickiej/
10. http://mobilnykrakow.pl/audyt/rozbudowa-odcinka-ul-tuchowskiej-w-krakowie/
11. http://mobilnykrakow.pl/audyt/przebudowa-ul-kobierzynskiej-i-ul-raciborskiej/
12. http://mobilnykrakow.pl/audyt/przebudowa-ulicy-walerego-slawka-w-krakowie/
13. http://mobilnykrakow.pl/audyt/przebudowa-ul-wincentego-wodzinowskiego/
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