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Kraków, dn. 29 czerwca 2012 roku 

Znak sprawy: KMR/2012/06/29/1 

 
Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków 
 

 

Szanowny Panie Prezydencie! 

 

Pragniemy zwrócić Pana uwagę na jakość infrastruktury rowerowej powstającej w Krakowie. Od 

2004 roku obowiązują „Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” 

wprowadzone w życie zarządzeniem nr 2103/2004. Niestety, mimo upływu 8 lat podległe Panu 

instytucje miejskie odpowiedzialne za realizację inwestycji zdają się nie znać tego dokumentu. 

Świadczą o tym liczne , kardynalne błędy w zrealizowanych, implementowanych właśnie ale także 

przygotowywanych do realizacji inwestycjach! 

 

Przypomnijmy najbardziej spektakularną porażkę rowerową roku 2011 tj. Rondo Ofiar Katynia, 

realizację niezgodną z projektem przebudowę ciągu drogowego wraz z budową linii tramwajowej 

na Mały Płaszów, planowane i projektowane poszerzenie ul. Mogilskiej marginalizujące potrzeby 

rowerzystów, czy trwającą przebudowę ciągu komunikacyjnego na os. Ruczaj.  

 

Tylko w ostatniej z wymienionych inwestycji, dopuszczono się haniebnych błędów w projekcie 

infrastruktury rowerowej. Przede wszystkim: 

 

 Wbrew obowiązującemu Studium podstawowych tras rowerowych – nie stworzono 

infrastruktury rowerowej na skrzyżowaniu Kapelanka / Brożka / Lipińskiego / Grota 

oraz na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Kobierzyńskiej powodując, że skrzyżowanie 

to będzie kolejnym czarnym punktem na rowerowej mapie Krakowa. 

 Niezgodnie z ustaleniami z audytu drogę dla rowerów wybudowano nie po dwóch, a po 

jednej stronie jezdni ul. Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego.  

 Po stronie bloków mieszkalnych stworzono niekompletny, poprzerywany przejściami dla 

pieszych ciąg pieszo-rowerowy, bez przejazdów dla rowerów (sic!), z sygnalizacją tylko dla 

pieszych! 

 Potężnym problem są także zastosowane ekrany akustyczne, bardzo mocno ograniczające 

widoczność i trójkąty widoczności. 

 Na odcinku ul. Bobrzyńskiego droga dla rowerów jeszcze nie istnieje, ale tam gdzie się 

kończy (przy zwrotnicach na chwilowym końcu trasy tramwajowej) postawiono słupy 

sygnalizatorów w drodze dla rowerów (nie tylko w skrajni!). 

 Przejazd na ulicę Pychowicką wyznaczono po prywatnym terenie wspólnoty mieszkaniowej 

 

Przedstawione, najważniejsze i zauważone na etapie realizacji nieprawidłowości wynikają w naszej 

ocenie, z faktu że układ infrastruktury rowerowej podporządkowany jest nie jak największej jego 

funkcjonalności, a dopasowaniu do przeskalowanego układu jazdni.  
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Tam, gdzie planowano trzy pasy ruchu – droga dla rowerów się nie zmieściła, tam, gdzie  

nieznacznie wydłużyłoby to cykl sygnalizacji świetlnej, zrezygnowano z przejazdów rowerowych,  

prowadząc… trasę rowerową po przejściu dla pieszych. W efekcie zamiast spójnej całościowo 

koncepcji otrzymaliśmy kolejny rowerowy półśrodek, którego fragmenty być może efektownie 

wyglądać będą na zdjęciach w katalogach zrealizowanych inwestycji miejskich jednakże nie będą 

miały nic wspólnego z bezpieczeństwem i wygodą rowerzystów. 

 

Przypominamy Panu Prezydentowi o zobowiązaniach podjętych w dniu 15 maja 2009 r., podczas 

konferencji Velo-city w Brukseli. Podpisując wtedy Kartę Brukselską zobowiązał się Pan m.in.: 

a) przyjąć sobie za cel osiągnięcie przynajmniej 15% udziału ruchu rowerowego w ruchu ogółem 

do roku 2020 i dalszego jego wzrostu, jeśli cel ten został już osiągnięty, 

b) przyjąć za cel osiągnięcie 50% spadku ryzyka udziału przez rowerzystę w wypadku ze skutkiem 

śmiertelnym do roku 2020, 

 

Czy podlegli Panu urzędnicy odpowiedzialni za skandalicznie niski poziom tworzonej 

infrastruktury rowerowej mają tego świadomość? Retorycznie pytamy, czy realizując inwestycje 

z rażącymi nieprawidłowościami, w sposób przeczący idei zrównoważonego rozwoju, ufa Pan 

Prezydent, że osiągnięcie przynajmniej 15% udziału ruchu rowerowego w ruchu ogółem do roku 

2020 w Krakowie jest możliwe? 

 

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie stosownego 

postępowania wyjaśniającego w podległych Panu miejskich jednostkach organizacyjnych oraz 

powzięcie niezbędnych kroków celem wyeliminowania przedstawionych nieprawidłowości.  

 

Uprzejmie prosimy o przedstawienie stosownego raportu pokontrolnego do wiadomości 

stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Jan Szpil 
Prezes Zarządu 

  

 

 

Otrzymują: 

 

[ x ] Prezydent Miasta Krakowa 

[ ] Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kopia d/w 

[ ] a/a 


