Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Kraków, dn. 4 kwietnia 2017r.
Znak sprawy: KMR/6/2017
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
31-586 Kraków, ul. Centralna 53
dot. tworu asfaltowego po północnej stronie ul. Bora-Komorowskiego
Szanowni Państwo!
zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień, w jaki sposób tut. jednostka zamierza
poprowadzić ruch rowerowy po północnej stronie ul. Bora-Komorowskiego na odcinku od
ul. Akacjowej do ul. Dobrego Pasterza.
Na tym odcinku został właśnie położony asfaltowy odcinek o szerokości około 2 metrów. Na
skrzyżowaniach występują duże odgięcia utrudniające przejazd rowerem i zagrażające
bezpieczeństwu. Wydzielona droga dla rowerów musi mieć szerokość minimum 2 metrów; droga
dla rowerów i pieszych o tej szerokości będzie powodować nieustanne konflikty między pieszymi
a rowerzystami - jeśli przestrzeń ma służyć i rowerzystom i pieszym, powinna posiadać znacznie
większy przekrój niż 2 metry. Prowadzenie wspólnego ruchu rowerów i pieszych na odcinku
o pochyleniu podłużnym jest niebezpieczne - rowerzyści, jadąc w dół, bez problemu osiągają
prędkość 40 km/h, a jadąc pod górę potrzebują więcej miejsca (ze względu na technikę jazdy,
powodującą pochylanie roweru).
Zwracamy uwagę, że właściwym sposobem prowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż dróg takich jak
Bora-Komorowskiego są wydzielone dwukierunkowe drogi dla rowerów po obu stronach drogi
(obok chodnika), zachowujące ciągłość kierunku i niwelety na skrzyżowaniach.
Naszym zdaniem, budowa (lub remont) infrastruktury niespełniającej standardów, powodującej
zagrożenia i konflikty, jest rażącą niegospodarnością. Konkludując - obecne istniejące rozwiązanie
należy jak najszybciej przebudować, o co również wnioskujemy.
Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Krzysztof Nil Ryba
/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:
•
•

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
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

