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Dotyczy: rynny do sprowadzania rowerów w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańska w ciągu ul. Siostry 

Faustyny  

 

 

 
 W nawiązaniu do Państwa pisma znak KMR/37/2018/5 z dnia 07.08.2018 r.,  Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że: 

 

Na spotkaniu w terenie w dniu 11.07.2018 r. z udziałem przedstawicieli Państwa Stowarzyszenia, Zespołu 

Konsultacyjnego ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych oraz ZIKiT, 

ustalono parametry techniczne zjazdów dla sprowadzania rowerów po schodach, polegające na montażu rynny w 

kolorze kontrastowym o szerokości 10 cm w odległości 20 cm od pochwytu poręczy.  

 

Tut. Zarząd pismem znak TA.051.2.48.2018 z dnia 01.08.2018 r. zwrócił się do Zespołu Konsultacyjnego 

ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych o wyrażenie pisemnej akceptacji 

ww. rozwiązań (kserokopia pisma w załączeniu ) 

W dniu 11.09.2019 r. do tut. Zarządu wpłynęła pozytywna opinia Zespołu Konsultacyjnego ds. Dostępności 

Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych dla montażu rynny dla sprowadzania rowerów, z 

zastrzeżeniem cyt. „jednakże w przypadku projektowania tego typu rozwiązań wraz z pasami medialnymi, należy 

każdorazowo przedłożyć dokumentacje do zaopiniowania w tut. Zespole” (kserokopia pisma znak 

ON.843.1.68.2018 w załączeniu). 

 Rynna do sprowadzania rowerów po schodach od strony stacji benzynowej w przejściu podziemnym pod ul. 

Zakopiańską w ciągu ul. Siostry Faustyny zostanie zamontowana, zgodnie z ww. wytycznymi do końca listopada 

2018 r.  

 

Andrzej Olewicz 

 

Sprawę prowadzi: 

Monika Kubiak – Dział  RU 

nr tel.: 12 616 86 23 

 

 
Otrzymują: 

1 x Adresat 

1 x RU , aa 

 
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany 

w prawym górnym rogu pierwszej strony 


