Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/104/2018

Kraków, dn. 14 listopada 2018r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
dot. zniszczenia nawierzchni drogi dla rowerów (DDR) wzdłuż
Wisły na odcinku Bulwaru Kurlandzkiego
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 interwencję w sprawie fuszerki jaką odstawiła ekipa, która
przeprowadzała prace związane z uzbrojeniem technicznym w koronie wału
w rejonie plaży przy Moście Kotlarskim.
Asfaltowe łaty, które zostały położone są bardzo nierówne i będzie tylko kwestią
czasu, kiedy ktoś znowu sobie coś tam złamie (i trzeba będzie mu wypłacać
odszkodowanie i naprawiać nawierzchnię). Ma to duże znaczenie z uwagi na duży
ruch rowerowy na Wiślanej Trasie Rowerowej oraz okres jesienno-zimowy, który
sprzyja upadkom.
Jest to też niezgodne z obowiązującym ZPMK nr 2103/2004 ("Standardy techniczne
dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa") - m.in. punkt 4.2.
W załączniku poglądowe zdjęcia opisywanych miejsc.
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 (wraz z dokumentacją zdjęciową)
2. pilne zgłoszenie wykonawcy stanu rzeczy oraz wyegzekwowanie doprowadzenia
nawierzchni tej drogi dla rowerów do stanu sprzed przeprowadzania prac opisywanych
przez mieszkańca
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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
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