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Kraków, dnia 02.12.2020r. 

PROTOKÓŁ 

z 19 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście 
Krakowie z dnia 23 października 2020 roku . 

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 

z późn. zm.  

 

Program posiedzenia: 

1. Psi wybieg przy ul. Stojałowskiego w Krakowie 

 

2. Przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Lubomirskiego – sprawdzenie 

wprowadzenia uwag audytu  

 

3. Koncepcja obsługi komunikacyjnej salonu samochodowego przy ulicy Jasnogórskiej 

 

4. Budowa brakującego układu drogowego między ul. Konopnicką, a ul. Rydlówka w 

Krakowie 

 

5. Budowa drogi publicznej w śladzie ul. Złocieniowej, od ul. Agatowej 

 

6. Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów 

łączących ul. Fabijańskich z ul. Sawickiego 

 

7. Przebudowa ul. Rydlówka w Krakowie w zakresie budowy chodnika 

 
8. Zadania związane z realizacją umowy drogowej nr 1334/ZDMK/2019 

o   CPR w ciągu ulicy Saskiej przy skrzyżowaniu z ul. Stoczniowców 

o   DDR w ciągu ulicy Saskiej przy skrzyżowaniu z ul. Przewóz 

o   Ciąg pieszo-rowerowy przy skrzyżowaniu Saska – Lipska 

o   Poszerzenie zjazdu ze skrzyżowania Powstańców Śląskich z Wielicką 
o   Buspas w ciągu ulicy Nowohuckiej na skrzyżowaniu z ulicą Kuklińskiego 

o   Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich przy ulicy Krzywdy 

o   Przejście z przejazdem na skrzyżowaniu Saska/ Lipska 

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce posiedzenie Zespołu Zadaniowego odbyło się w formie 

videokonferencji. Podczas posiedzenia omówione zostały wszystkie ww. tematy.  

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/psi-wybieg-przy-ul-stojalowskiego-w-krakowie/  

2. http://mobilnykrakow.pl/audyt/przebudowa-chodnika-i-sciezki-rowerowej-przy-ul-

lubomirskiego-w-krakowie/ 
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3. http://mobilnykrakow.pl/audyt/koncepcja-obslugi-komunikacyjnej-salonu-samochodowego-

przy-ulicy-jasnogorskiej/ 

4. http://mobilnykrakow.pl/audyt/budowa-brakujacego-ukladu-drogowego-miedzy-ul-

konopnicka-a-ul-rydlowka-w-krakowie/ 

5. http://mobilnykrakow.pl/audyt/budowa-drogi-publicznej-w-sladzie-ul-zlocieniowej-od-ul-

agatowej/ 

6. http://mobilnykrakow.pl/audyt/budowa-pochylni-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-wraz-z-

przebudowa-schodow-laczacych-ul-fabijanskich-z-ul-sawickiego/ 

7. http://mobilnykrakow.pl/audyt/przebudowa-ul-rydlowka-w-krakowie-w-zakresie-budowy-

chodnika/ 

8. http://mobilnykrakow.pl/audyt/cpr-w-ciagu-ulicy-saskiej-przy-skrzyzowaniu-z-ul-

stoczniowcow/ 

9. http://mobilnykrakow.pl/audyt/ddr-w-ciagu-ulicy-saskiej-przy-skrzyzowaniu-z-przewoz/ 

10. http://mobilnykrakow.pl/audyt/ciag-pieszo-rowerowy-przy-skrzyzowaniu-saska-lipska/ 

11. http://mobilnykrakow.pl/audyt/poszerzenie-zjazdu-ze-skrzyzowania-powstancow-slaskich-z-

wielicka/ 

12. http://mobilnykrakow.pl/audyt/budowa-buspasa-w-ciagu-ulicy-nowohuckiej-na-

skrzyzowaniu-z-ulica-kuklinskiego/ 

13. http://mobilnykrakow.pl/audyt/przebudowa-ulicy-powstancow-wielkopolskich-przy-ulicy-

krzywda/ 

14. http://mobilnykrakow.pl/audyt/przejscie-z-przejazdem-na-skrzyzowaniu-saska-lipska/ 


