
Stowarzyszenie 
K  raków   M  iastem   R  owerów                           

Kraków, dn. 10 listopada 2012 roku

Znak sprawy: KMR/8/2012

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

Szanowni Państwo,

Wnosimy o  dostosowanie  uskoków na drodze  rowerowej  wzdłuż  alei Andersa  na odcinku 
Braci  Schindlerów-Marii  Dąbrowskiej. Jest  to  nowo wybudowana  droga  rowerowa,  więc  nie 
powinna  zostać  odebrana  w  postaci  takiej,  jaka  istnieje.  Wnosimy  więc  o  dostosowanie 
przedmiotowej  drogi  rowerowej  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.

Zwracamy uwagę,  że  w przypadku zmniejszania  wysokości  krawężników poprzez  ich  ścinanie, 
powierzchnia  cięcia  również  powinna  spełniać  wymogi  wspomnianego  rozporządzenia  i  jej 
pochylenie nie powinno przekraczać 15%.

Dodatkowo, na tym samym odcinku, ale wybudowanym wcześniej,  wnosimy o likwidację dwóch 
bardzo  dużych  dziur  przy  przejazdach  rowerowych (przy  Zespole  Szkół  Zawodowych 
Budostal).

Wspomniane miejsca zaznaczone na mapie:

 
Zdjęcia wykonane na tym fragmencie drogi w załączeniu.
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Ponadto,  po  drugiej  stronie  ronda  generała  Maczka  (przy  sklepie  PoloMarket,  zjazd  DDR 
w ul. Andegaweńską)  organizacja  ruchu  stoi  w  sprzeczności  do  projektu  organizacji  ruchu 
przedstawionego przez pracownika ZIKiT Tomasza Gocała  członkom naszego Stowarzyszenia 
w dniu  29  sierpnia  2012  r.  Wnosimy  o poprawienie  oznakowania  w  tym  miejscu,  tj. 
przeniesienie znaków C13 i C13a.

Równocześnie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

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 dostosowania 
uskoków 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?

3. Czy  pracownicy  ZIKiTu  sprawdzają  poprawność  wykonania  oznakowania  przez  firmy 
trzecie?

Z poważaniem,

Za zarząd stowarzyszenia,

Jakub Stępak
/podpisano elektronicznie/

 
Otrzymują:

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