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Kraków, dnia 06.04.2018r. 

PROTOKÓŁ 

z 135. posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie  

z dnia 06.04.2018r. 

Obecni: wg listy obecności 

Program posiedzenia:  

Audyt rowerowy dla opracowań: 

   
1. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ OD UL. MOGILSKIEJ W STRONĘ DZIAŁKI 655/9 OBR 4 

KROWODRZA 
2. BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. PRZYJAŹNI POLSKO – WĘGIERSKIEJ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ 
3.  BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD UL. POWSTAŃCÓW WZDŁUŻ UL. STRZELCÓW I 

LUBLAŃSKIEJ 
4.  BUDOWA ZJAZDÓW  Z UL. WROBELA ORAZ ŚLIWIAKA – sprawdzenie wprowadzenie uwag audytu 
5. PRZEBUDOWA ODCINKA UL. LUBLAŃSKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY PASA WYŁĄCZENIA I 

ZJAZDU 
6. ROZBUDOWA UL. ŁOKIETKA OD UL. KACZORÓWKA DO UL. GAIK 
7. Rozbudowa odcinka ul. Wodnej w Krakowie 
8. Przebudowa i rozbudowa ul. Szybkiej dz. nr 231 obr. 9 Nowa Huta wraz z budową zjazdu 

 

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: 
 

 http://rowery.zikit.pl/audyt/budowa-drogi-dojazdowej-od-ul-mogilskiej-w-strone-dzialki-655-9-obr-4-
krowodrza/ 

 http://rowery.zikit.pl/audyt/budowa-skrzyzowania-ul-przyjazni-polsko-wegierskiej-z-droga-dojazdowa/ 
 http://rowery.zikit.pl/audyt/koncepcja-budowy-sciezki-rowerowej-od-ul-powstancow-wzdluz-ul-

strzelcow-i-lublanskiej/ 
 http://rowery.zikit.pl/audyt/budowa-zjazdow-z-ul-wrobela-oraz-sliwiaka/ 
 http://rowery.zikit.pl/audyt/przebudowa-odcinka-ul-lublanskiej-w-zakresie-budowy-pasa-wylaczenia-i-

zjazdu/ 
 http://rowery.zikit.pl/audyt/rozbudowa-ul-lokietka-od-ul-kaczorowka-do-ul-gaik/ 

 
Dla dokumentacji nie opublikowanych na stronie wydano następujące opinie: 
 
„Rozbudowa odcinka ul. Wodnej w Krakowie wraz z odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia” – 
opinia pozytywna 
 

 Chodnik przy skrzyżowaniu z ul. Gromadzką projektować do granicy działki drogowej. 
 Opaskę zlokalizowaną po południowej stronie ul. Wodnej poszerzyć do 1m.  
 Chodnik projektować z nawierzchni bezfazowej.  
 Wnioskuje się o połącznie chodnika projektowanego po północnej stronie ul. Wodnej z istn. ciągiem pieszym 

zlokalizowanym w obrębie zjazdu na działkę nr 293. 
 

„Przebudowa i rozbudowa ul. Szybkiej dz nr 231 obr. 9 Nowa Huta wraz z budową zjazdu do dz. nr 210/1, 213/2 
obr. 9 Nowa Huta w Krakowie” – opinia pozytywna 

 
 Przewidzieć wyznaczenie miejsc postojowych przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. 
 Chodnik wzdłuż ul. Szybkiej projektować na całej długości odcinka objętego projektem. 
 Wnioskuje się o zawężenie projektowanej jezdni do 5,5 m. 


