UCHWAŁA NR LIX/1306/16
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Bednarskiej,
dotyczącej statusu i przebudowy wyżej wymienionej ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) Rada Miasta Krakowa uchwala co
następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji mieszkańców ulicy Bednarskiej, w zakresie zabezpieczenie
w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)
i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) – środków finansowych na opracowanie dokumentacji
projektowej dla rozbudowy ulicy Bednarskiej, Rada Miasta Krakowa nie uwzględniła złożonej
petycji.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Dominik Jaśkowiec
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Załącznik do Uchwały Nr LIX/1306/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2016 r.
Uzasadnienie
W dniu 6 czerwca 2016 r. wpłynęła do Rady Miasta Krakowa petycja mieszkańców ulicy
Bednarskiej w Krakowie w sprawie:
1. Zaliczenia ulicy Bednarskiej w Krakowie do kategorii drogi publicznej „D” droga dojazdowa,
z uwzględnieniem uregulowań zawartych w § 6, § 7 ust. 2 oraz § 12 ust. 1 dla drogi dojazdowej –
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430), a także § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030);
2. Włączenia do zadań inwestycyjnych Miasta Krakowa na rok 2017 i lata następne zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Uregulowanie stanu prawnego i przebudowy ulicy Bednarskiej”
w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – droga dojazdowa kat. „D”;
3. Zabezpieczenie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie
Finansowej (WPF) i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) – środków finansowych na
opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Bednarskiej wraz
z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), budowę lub
przebudowę infrastruktury towarzyszącej oraz realizację inwestycji w latach kolejnych.
Rada Miasta Krakowa jest właściwą do jej rozpatrzenia w zakresie zabezpieczenie
w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)
i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) – środków finansowych na opracowanie dokumentacji
projektowej dla rozbudowy ulicy Bednarskiej.
W związku z procedowaniem przedłożonego projektu uchwały w Radzie Miasta Krakowa,
uzyskane zostały od Prezydenta Miasta Krakowa informacje, iż szacowany koszt wykonania
przebudowy/rozbudowy ulicy Bednarskiej w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej to
kwota 80 000 zł brutto, natomiast szacunkowy koszt robót budowlanych wyniesie 2 800 000 zł
brutto. Podane kwoty nie obejmują kosztów ewentualnego wykupu terenu niezbędnego pod
budowę pasa drogowego. Ze względu zatem na wysokość szacowanych kosztów inwestycji, nie
jest możliwe uwzględnienie złożonej petycji.
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