
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/95/2018 Kraków, dn. 8 listopada 2018r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
31-586 Kraków, ul. Centralna 53 

dot. nieprawidłowego wykonania drogi dla rowerów przy ulicy Konopnickiej

Szanowni Państwo,

w ostatnich  dniach  napłynęło  do  nas  wiele  skarg  na  równość  wykonanej  niedawno  drogi  dla
rowerów  przy  ulicy  Konopnickiej  (w  rejonie  skrzyżowania  z  ulicą  Barską  przy  budowanym
zjeździe  do  budowanego  hotelu).  Po  przejechaniu  przedmiotowego  odcinka  nowej  ścieżki,
stwierdziliśmy  bardzo  duże  nierówności  podłużne.  Komfort  jazdy  rowerem  jest  bardzo  niski,
nieakceptowalny dla nowo wykonanych odcinków ścieżek rowerowych w Krakowie.

Na przedmiotowym odcinku występują znaczne pofalowania podłużne, których przyczyną mogło
być  nieprawidłowe  skropienie  pod  warstwę  bitumiczną  lub  jego  całkowity  brak lub  co  mniej
prawdopodobne niepoprawne wałowanie mieszanki.

W  specyfikacjach  technicznych  dla  wykonania  nawierzchni  ścieżek  rowerowych  zazwyczaj
przyjmuje się wymaganie dopuszczalnej nierówności do 9mm przy badaniu 4m łatą.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o:

1. przeprowadzenie kontroli poprawności wykonania przedmiotowej drogi dla rowerów 
2. udostępnienie dokumentacji fotograficznej i protokołu z kontroli
3. przeprowadzenie  badania  równości  przedmiotowej  drogi  dla  rowerów  i  udostępnienie

protokołu z badania
4. wyjaśnienie: 

A) Jakie wymagania co do równości podłużnej nawierzchni ścieżki rowerowej określono
Wykonawcy?

B) Jakie były wyniki badań kontrolnych przed odbiorem infrastruktury?
C) Czy  Wykonawca  wykonał  skropienie  emulsją  bitumiczną  (jakiego  typu)  warstwy

z kruszywa, na której ułożono warstwę bitumiczną?
D) Jakie działania naprawcze (i w jakim terminie) są planowane?

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
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

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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