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dot. odcinka drogi dla rowerów (DDR) wzdłuż ul. Reymonta przed Alejami TW

Szanowna Pani Kanclerz,

w  związku  ze  zgłoszeniami  od  mieszkańców  Krakowa  dotyczących  infrastruktury  rowerowej
pozostającej w zarządzie UJ, cyt:

Ul. Reymonta zaraz przed Alejami.  Jest  tam wąska droga rowerowa w kierunku alei.
Logika sugerowałaby, że jest to droga tylko w jednym kierunku, jednak brak oznakowania
i  wielu rowerzystów jeździ też  w przeciwnym kierunku. Droga ta jest  za wąska, żeby
swobodnie mogły się minąć dwa rowery.

oraz w związku z wynikami  wizji  lokalnej  dokonanej  przez  członków naszego Stowarzyszenia
zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań, które zaowocują poprawą warunków ruchu
rowerowego na tym odcinku głównej trasy rowerowej przebiegającym przez teren w zarządzie UJ:

1. pielęgnację drzew rosnących wzdłuż przedmiotowego odcinka DDR w taki sposób, by 
zachowana była skrajnia pionowa (200cm). Obecnie brak skrajni pionowej.

2. doraźnie: remont nawierzchni drogi dla rowerów i uzupełnienie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej DDR

3. docelowo: przebudowa tej drogi dla rowerów do parametrów umożliwiających ruch dwukierunkowy rowerów 
(tj. do minimalnej szerokości 250cm)

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), co umożliwi jego odczytanie 

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

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

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.). 

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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