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Dotyczy: oceny stanu technicznego oraz możliwości remontu nawierzchni ścieżek rowerowych wzdłuż ul. 

Bernardyńskiej oraz na Moście Grunwaldzkim. 

 

 
 W nawiązaniu do pisma nr KMR/42/2018 z dnia 26.04.2018 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i 

Transportu  odpowiada na przesłany w piśmie wniosek : 

1. Wykonano badania równości podłużnej nawierzchni na ścieżce rowerowej na dojazdach do mostu 

Grunwaldzkiego i na moście od strony Wawelu. Sporządzono również dokumentację fotograficzną. 

2. Wykonano badania równości podłużnej nawierzchni na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Bernardyńskiej. 

Sporządzono również dokumentację fotograficzną. 

3. Wykonanie remontu nawierzchni na ścieżce rowerowej od strony Wawelu na dojazdach do  mostu 

Grunwaldzkiego jest zasadne ponieważ badania wykazały znaczne różnice poziomu niwelety nawierzchni 

na przedmiotowych odcinkach ścieżki. Konieczna jest również korekta nawierzchni na początkowych 

odcinkach wynoszących ok. 10 m długości na obu ścieżkach rowerowych na moście. 

Natomiast wyniki pomiaru równości nawierzchni na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Bernardyńskiej wskazują 

na konieczność przeprowadzenia jej remontu na całej długości.  

4. Możliwości remontu  przedmiotowych DDR są następujące : 

A. Wymiana nawierzchni na początkowych odcinkach ścieżki na moście Grunwaldzkim, gdzie gromadzi 

się woda opadowa będzie wykonana z bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w roku 2018.  

Ze środków na bieżące utrzymanie dróg w 2018 r. zostaną wyremontowane dojazdy do Mostu 

Grunwaldzkiego. 

B. Ze względu na ograniczone środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg na rok 2018 remont ścieżki 

rowerowej wzdłuż ul. Bernardyńskiej będzie zgłoszony jako zadanie do projektu budżetu miasta na rok 

2019. 

5. W załączeniu przesyłamy wyniki badań i fotografie wykonane w związku z realizacją punktów 1,2,3. 

 

 

 

- Andrzej Olewicz 
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