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Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4

dot. stanu nawierzchni oraz gwarancyjnej naprawy drogi dla rowerów (DDR) wzdłuż 
wałów Wisły na odcinku CH Plaza-Mogiła 

Szanowny Panie Prezydencie,

mieszkańcy  Krakowa  korzystający  z  infrastruktury  rowerowej  projektowanej,  realizowanej,
nadzorowanej, utrzymywanej i zarządzanej przez podległych Panu urzędników dostrzegają kolejne
bariery  w  poruszaniu  się  rowerem  po  Krakowie.  Na  przykład  skierowano  do  nas  następujące
spostrzeżenia:

Proszę  o  zainteresowanie  się  stanem  asfaltowej  nawierzchni  wałów  Wisły  na
odcinku Plaza-Mogiła.
Asfalt na tym odcinku został położony w okolicach grudnia 2016 czyli 2 lata temu.
Niestety nawierzchnia jest już pofalowana i w wielu miejscach spękana, szczególnie
przy krawędziach. 
Wydaj  mi się,  że  jest  to  ostatni  moment  na reakcję  zanim upłynie 2 letni  okres
gwarancyjny.

W związku ze zgłoszeniem potwierdzonym przez członków naszego Stowarzyszenia, zwracamy się
z następującym wnioskiem. Wnioskujemy o:

1. inwentaryzację stanu drogi dla rowerów i przedstawienie jej opinii publicznej w odpowiedzi
na ten wniosek

2. pilne zgłoszenie wykonawcy stanu rzeczy oraz wyegzekwowanie - w ramach gwarancji –
naprawy nawierzchni tej drogi dla rowerów

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi jego odczytanie 

również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• 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.
• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 

prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

/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.). 

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a

Strona 1 z 1
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, zarzad@kmr.org.pl

NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516,  mBank: 40 1140 2004 0000 3502 7542 5078 

https://kmr.org.pl/

