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dot. oceny stanu i remontu DDR wzdłuż ul. Bernardyńskiej i na Moście Grunwaldzkim

Szanowni Państwo,

mieszkańcy  Krakowa  korzystający  z  infrastruktury  rowerowej  projektowanej,  realizowanej,
nadzorowanej, utrzymywanej i zarządzanej przez ZIKiT dostrzegają kolejne bariery w poruszaniu
się rowerem po Krakowie. Skierowano do nas następujące spostrzeżenia:

2)  Nierówności  i  pofałdowania  na  ścieżce  na  Moście  Grunwaldzkim od strony  Wawelu
(w okolicach zjazdów/wjazdów na most). Dodatkowo bliżej Ronda często tworzy się spora
kałuża po opadach - również na ścieżce po drugiej stronie drogi.
3) Nierówna ścieżka wzdłuż ul. Bernardyńskiej (w obniżeniach tworzą się kałuże)

W związku  ze  zgłoszeniem członkowie  naszego  Stowarzyszenia  przeprowadzili  wizję  lokalną,
która  potwierdziła  zgłoszono  problemy –  znaczne  nierówności  na  przedmiotowych  drogach  na
rowerów. W związku z tym zwracamy się z następującym wnioskiem. Wnioskujemy o:

1. przeprowadzenie  badania  lub  oceny  równości  podłużnej  nawierzchni  DDR  wzdłuż  ul.
Bernardyńskiej wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej

2. przeprowadzenie  badania   lub  oceny  równości  podłużnej  nawierzchni  DDR na  Moście
Grunwaldzkim po stronie północnej wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej

3. analizę zasadności i możliwości przeprowadzenia remontu nawierzchni w przedmiotowych
miejscach z zastosowaniem nawierzchni bezfazowej

4. wykonanie remontu w przedmiotowych miejscach:
A) w roku 2018 ze środków na bieżące utrzymanie dróg lub
B) w roku 2019 ze środków przewidzianych i uwzględnionych w preliminarzu budżetowym

5. Udostępnienie  wyniku  badań  (lub  oceny),  analizy,  fotografii  wykonanych  w związku
z realizacją odpowiednio punktów: 1, 2, 3.

W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi
negatywnej  na  dany  punkt  lub  podpunkt  proszę  podać  podstawę  prawną  przedstawionego
stanowiska.

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Krzysztof Nil Ryba
/podpisano elektronicznie/

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.). 
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• a/a
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