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dot. przejazdu rower. przez most Dębnicki – zmiana sposobu ułożenia kratek ściekowych.

             W związku  z  przywróceniem,  po  kilkunastu  latach,  przejścia  dla  pieszych  przez  most
Dębnicki po  stronie  skrzyżowania  ul.  Kościuszki  /  ul.  Zwierzynieckiej,  wraz  z  utworzeniem
nowego  przejazdu  rowerowego,  Stowarzyszenie  Kraków  Miastem  Rowerów  zwraca  się
z uprzejmą prośbą o zmianę sposobu umiejscowienia kratek (wpustów) ściekowych znajdujących
się na przejeździe rowerowym (po obu stronach przejazdu).
            Na nowym przejeździe rowerowym kratki ściekowe (po 2 sztuki z każdej strony przejazdu)
są umieszczone w ten sposób, że rowki ułożone są prawie równolegle do toru jazdy roweru (jak na
załączonych zdjęciach). 

Z  uwagi  na  krótki  cykl  świateł  oraz  konieczność  skupienia  uwagi  przez  rowerzystę
w pierwszej kolejności na samochody skręcające z prawo z ulicy Kościuszki na most Dębnicki,
rowerzysta  może nie  zauważyć (zwłaszcza w porze gorszej  widoczności)  znajdującej  się  kratki
ściekowej  ułożonej  w  sposób  równoległy  do  toru  jazdy  opony  roweru,  co  może  spowodować
zaklinowanie się opony w rowku kratki.

W związku  z  występującym  zagrożeniem bezpieczeństwa  rowerzystów  w  tym miejscu,
prosimy o zmianę sposobu ułożenia wpustów ściekowych, tak, aby były ułożone prostopadle do
tortu  jazdy  rowerzysty.  Z  uwagi  na  występujące  potencjalne  niebezpieczeństwo,  prosimy
o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Krzysztof Nil Ryba
/podpisano elektronicznie/\

Załączniki:

• 2 zdjęcia obrazujące problem

Oświadczenie
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 
39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 
późn. zm.). 

Otrzymują:

• Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  
• a/a
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