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Dotyczy: odpowiedzi na wniosek elektroniczny z dnia 15.11.2017 r. znak KMR/16/2017

W  odpowiedzi  na  wniosek  elektroniczny  z  dnia  15.11.2017  r.,  Zarząd  Infrastruktury  Komunalnej  
i Transportu w Krakowie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca
2015 r.  poz.  1314 zmieniające  rozporządzenie  w sprawie  szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków  
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
na  podstawie  cytowanego  zapisu  „Jeżeli  na  jezdni  jednokierunkowej  dopuszcza  się ruch  rowerów  w  kierunku
przeciwnym do ruchu pozostałych pojazdów, pod znakiem D-3 umieszcza się tabliczkę z napisem  „Nie dotyczy” 
i symbolem roweru lub wózka rowerowego (zgodnie z przykładem na rys. 5.2.3.2). Szerokość tabliczki powinna mieć
szerokość znaku D-3. Na przeciwległym wlocie pod znakiem B-2 umieszcza się tabliczkę z napisem „Nie dotyczy” 
i  symbolem  roweru  lub  wózka  rowerowego.” istniejący  rozmiar  tabliczek  T-22  w  terenie  będzie  sukcesywnie
korygowany.

Rozbieżność  szerokości  podstawy  znaku  D-3  oraz  szerokości  tabliczek  z  napisem  „Nie  dotyczy”  
i  symbolem  roweru  zamontowanych  pod  znakami  D-3  na  jezdni  jednokierunkowej  z  dopuszczonym  ruchem
rowerów w kierunku przeciwnym do ruchu pozostałych pojazdów, wykazana została również przez Inspektorów
przeprowadzających kontrole oznakowania na drogach pozostających w utrzymaniu tut. Jednostki.

Podjęto  działania  w  postaci  poinformowania  i  zobligowania  Wykonawców  działających  na  podstawie
Umów wykonując zadania pn.:  „Bieżące utrzymanie i  remonty oznakowania i  elementów bezpieczeństwa ruchu
drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne – część 1,
2, 3, 4” oraz „Roboty w zakresie realizacji zmian oznakowania pionowego i poziomego oraz bezpieczeństwa ruchu
drogowego w strefach płatnego parkowania oraz na alejach Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego i w dzielnicy
Krowodrza” w zakresach poszczególnych części, do montażu oznakowania pionowego zgodnie z cyt. zapisem.

                                                                                                                       Z up. Dyrektora ZIKiT
                                                                                                                       (podpisano elektronicznie)
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