Uchwała Nr XLIX/554/2017
Rady Dzielnicy XIII Podgórze
z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie opinii dot. wprowadzenia ruchu technologicznego dla samochodów
ciężarowych na ul. Kutrzeby.
Na podstawie § 3 pkt 4 lit. c, l uchwały Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014
r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r.
poz. 1849) Rada Dzielnicy XIII Podgórze uchwala, co następuje:

§1.
Stosownie do wystąpienia Zarządu Infrastruktury i Transportu w Krakowie sygn.
RKW.623.36.2017-062 z dn. 2.11.2017r. o wydanie przez Radę Dzielnicy opinii w sprawie
wprowadzenia ruchu technologicznego na ul. Kutrzeby, jako alternatywnego dojazdu do
działki nr 273/11 obr. 12 jedn. ew. Podgórze, sąsiadującej z terenem budowy realizowanej na
działkach nr 314/1, 314/3, 314/5, 273/2, 276/27, 530/3, 530/4, 530/6, 315, 316/1, obr. 12 jedn.
ew. Podgórze przy ul. Śliskiej w Krakowie, opiniuje się negatywnie takie rozwiązanie
komunikacyjne, uznając jednocześnie jako w pełni zasadne pisemne protesty mieszkańców
tego obszaru przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa , Radzie Dzielnicy XIII Podgórze
oraz Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
§2.
Uzasadnienie stawowi integralną część niniejszej Uchwały.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze
Jacek Bednarz

UZASADNIENIE:
Ewentualne wprowadzenie ruchu technologicznego na ul. Kutrzeby skutkowałby
wyeliminowaniem parkowania na tej ulicy, a szczególnie dotyczyłoby to całego rejonu
komunikacyjnego ośrodka zdrowia NZOZ Kraków – Południe Przychodnia Stare Podgórze,
gdzie umożliwienie parkowania jest niezbędne dla przywożonych tutaj chorych w celu
uzyskania świadczeń lekarskich.

Wygenerowany przez budowę ruch ciężkich samochodów technologicznych
i dostawczych ciężarowych , niezależnie od czasookresów dopuszczających je do ruchu,
przyczyni się na tym obszarze do znacznego zagrożenia dla dzieci uczęszczających do Szkoły
Podstawowej Nr 26 przy ul. Krasickiego oraz dla dzieci i ich opiekunów z Samorządowego
Przedszkola Nr 57 przy ul. Kutrzeby. Zwraca się przy tym uwagę, że zagrożenie to
spotęgowane jest układem drogowym charakteryzującym się wąskimi ulicami.
Podkreśla się jednocześnie fakt posiadania przez Inwestora przedmiotowej inwestycji
drogi przyłączeniowej do ul. Śliskiej, która umożliwia prowadzenie budowy poprzez ruch
pojazdów ciężarowych u. Kalwaryjską i ul. Śliską.
Uchwałę podejmuje się zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dzielnicy XIII
Podgórze.
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