
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Kraków, dn. 8 maja 2018r.

Znak sprawy: KMR/28/2018/2

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

dot. przejazdów rowerowych przez ul. Zarzecze oraz ul. Jabłonkowską (2)

Szanowni Państwo,

w  związku  z  odpowiedzią  RD.53.137.2018  udzieloną  na  wniosek  przypominamy,  że  nasza
korespondencja  dotycząca  spraw  publicznych  jest  publikowana  na  stronie  internetowej
Stowarzyszenia KMR: https://kmr.org.pl/

Wobec tego Mieszkańcy Krakowa po zapoznaniu się z Państwa lakoniczną odpowiedzią przesłali
do nas następujące – w naszej ocenie jak najbardziej słuszne – spostrzeżenia:

Co do pierwszego akapitu z odpowiedzi: To właśnie po remoncie ul. Zarzecze przejazd
rowerem stał się bardzo niekomfortowy, ponieważ zwiększyła się wysokość uskoku.
Według mnie problem dobrze obrazuje załączone zdjęcie.

Wydaje się, że osoba udzielająca odpowiedzi nie jeździ na rowerze.

W komentarzach na stronie:

http://rowery.zikit.pl/audyt/koncepcja-budowy-sciezki-rowerowej-od-ul-
przybyszewskiego-wzdluz-ulic-armii-krajowej-oraz-jasnogorskiej/
widzę, że problem jest zgłaszany również przez inne osoby.

Drugi  akapit  zawiera  niedokładne  informacje  i  obawiam się,  że  ewentualne  prace
naprawcze nie będą dotyczyć problemu opisanego w zgłoszeniu.

Uważam, że będzie skandalicznym zaniedbaniem jeżeli te dwie drobne sprawy zostaną
zaniedbane  przy  okazji  jednej  z  głównych  inwestycji  tegorocznych  -  budowy  drogi
rowerowej do granic miasta.

Mając na uwadze powyższe ponownie zwracamy się z wnioskiem o podjęcie rzeczywistych działań
w bieżącym roku mających na  celu poprawę warunków ruchu rowerowego na przejazdach dla
rowerów przez ul. Zarzecze oraz ul. Jabłonkowską. 

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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