
Stowarzyszenie 
K  raków   M  iastem   R  owerów                           

Kraków, dn. 16 stycznia 2012 roku

Znak sprawy: KMR/8/2012

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Szanowny Pan Krzysztof Migdał,

W  odpowiedzi  na  pismo  ZIKiT/S/100874/12/IR/158  z  dnia  02.01.2013  roku,  zwracamy  się 
z następującymi wnioskami i pytaniami:

1. W Pańskiej odpowiedzi na nasze pismo z dn. 10.11.2012 nie otrzymaliśmy odpowiedz na 
zadane pytania nr 1 i 2. Prosimy o ustosunkowanie się do nich.

1.  Kto  był  odpowiedzialny  za  odbiór  wybudowanej  drogi  rowerowej  na  al.  Andersa  na  
odcinku Braci Schindlerów – Marii Dąbrowskiej?

2.  Jeśli  w/w  droga  rowerowa  przeszła  odbiór  dlaczego  nie  polecono  wykonawcy  
dostosowaniauskoków  do  zapisów  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  
Morskiej  z  dnia  2 marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §48 pkt. 1 oraz Standardów technicznych dla  
infrastruktury rowerowej  Miasta  Krakowa  wprowadzonych  Zarządzeniem  Nr  2103/2004  
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r. pkt. 4.2?

2. Odnośnie wyjaśnienia co do dziur znajdujących się na przedmiotowej trasie, nie możemy 
zgodzić się, iż przedstawione przez Pana wyjaśnienia są wystarczające.

W  przypadku  przejazdu  od  ZSZ  Budostal  do  DH  Wanda  istotnie  jest  to  element 
odwodnienia,  jednak  nadal  powinien  on  zostać  (i  o  to  wnosimy) zabezpieczony  kratką 
ściekową lub przebudowany do  ścieku szczelinowego, jak na rysunku 4.2 w podręczniku 
GDDKiA dot. odwodnienia dostępnym tutaj:

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/a/analiza-metod-poprawy-stanu-odwo_1//docume
nts/zeszyt-5.pdf

Natomiast przy przejeździe prowadzącym na os. Albertyńskie uznanie tego:

za element odpływu uznamy za niedopatrzenie i wnosimy o jak najszybsze wyrównanie tej 
niebezpiecznej wyrwy.
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3. Jednocześnie  pragniemy  zwrócić  uwagę  na  nawierzchnię  niedawno  oddanego  fragmentu 
DDR i prosimy o informację co ZIKiT zamierza zrobić, by nawierzchnię doprowadzić do 
stanu prawidłowego i zabezpieczyć przed takimi spękaniami w przyszłości.

4. Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie audytu 
rowerowego  dla  odcinka  DDR  wzdłuż  al.  Andersa  od  ul.  Konopnickiej  do  ul.  Braci 
Schindlerów.

Z poważaniem,

Za zarząd stowarzyszenia,

Jakub Stępak
/podpisano elektronicznie/

 
Otrzymują:

    [ x ] Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
    [ ] a/a
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