Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Kraków, dn. 18 kwietnia 2018r.
Znak sprawy: KMR/25/2018/2
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
31-586 Kraków, ul. Centralna 53
dot. ruchu rowerów w dwóch kierunkach na ul. Boczna, Szwedzka, Dworska
Szanowni Państwo,
w związku z informacją udzieloną w piśmie datowanym na 10.04.2018 nr NO.0161.229.2018, oraz
wcześniejszą korespondencją w przedmiotowej sprawie: KMR/20/2018, KMR/11/2015,
KMR/26/2014, KMR/7.12.2011 pragniemy zwrócić Państwa uwagę na trwający 7 lat brak
podjęcia rzeczywistych działań ze strony ZIKiT na wnioski dot. usunięcia barier w ruchu
rowerowym w dzielnicy VIII – Dębniki, jakimi są brak dopuszczenia ruchu rowerowego
w dwóch kierunkach na ul. Boczna, Szwedzka, Dworska.
Od 7 lat Państwa jednostka stosuje różnego rodzaju zabiegi formalno-prawne mające na celu
rzekome doprowadzenie do pozytywnego załatwienia wniosku, w praktyce nie przynoszące
rzeczywistej poprawy warunków ruchu rowerowego w przedmiotowym miejscu.
W wyniku Państwa pozorowanych tylko działań krakowscy rowerzyści od dekady zmuszeni są do
korzystania z peronu przystankowego Kapelanka lub z prywatnej drogi banku. (Fot 1, 2, 3).
Wobec (ponownie niekompletnych) dokumentów przedstawionych w piśmie NO.0161.229.2018
przypominamy:
1. Rada Dzielnicy VIII – Dębniki zgodnie z Uchwałą nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 marca 2014 r. „jest jednostką pomocniczą Miasta Krakowa w rozumieniu art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
poz. 594 z późn. zmianami) oraz § 72 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Krakowa /tekst jednolity Dz.
Urz. Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 256 poz. 1804 z późn. zm./”
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, nr
1318, z późn. zm.) nie określa możliwości upoważnienia (delegacji) przez radę gminy do
wydawania aktów prawa miejscowego, przepisów porządkowych oraz zarządzeń, tym
samym uznać należy, że jednostki pomocnicze gminy nie mogą stanowić prawa
miejscowego.
3. Z uwagi na status dróg na odcinkach ul. Bocznej, Szwedzkiej i Dworskiej
w Krakowie(gminne), Komendant Miejski Policji w Krakowie nie jest zobligowany do
wydania opinii do projektu organizacji ruchu drogowego w przedmiotowej sprawie, bowiem
zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem w/w opinia nie jest wymagana dla dróg gminnych.
4. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
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poz.. 2181 z późn. zm.) pkt 7.11.1 stanowią że dopuszcza się ruch dwukierunkowy rowerów
lub wózków rowerowych na jezdni drogi jednokierunkowej, bez wyznaczania pasa ruchu
dla tych pojazdów, jeżeli:
✔ dopuszczalna prędkość nie jest większa niż 30 km/h,
✔ zapewniono bezpieczeństwo kierującym pojazdami podczas zmiany kierunku jazdy
na wlotach i wylotach drogi na skrzyżowanie.
Powyższe implikuje brak prawnych przeciwwskazań do dopuszczenia ruchu rowerowego na
przedmiotowych odcinkach dróg gminnych, a brak pozytywnego załatwienia sprawy przez 7 lat
wskazuje na możliwość istnienia pozamerytorycznych, uznaniowych i przez to pozaprawnych
przesłanek ze strony osób decyzyjnych w tej sprawie w Państwa jednostce.
Wobec powyższego wnosimy o:
1. ujawnienie tych przesłanek wraz z określeniem jakie są oczekiwania ZIKiT w stosunku do
naszego Stowarzyszenia lub krakowskich rowerzystów, którym zadośćuczynienie
skutkowałoby pozytywnym załatwieniem (po 7 latach) naszego wniosku
lub
2. pilne dopuszczenie ruchu rowerów w dwóch kierunkach na ul. Boczna, Szwedzka, Dworska
W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi
negatywnej na dany punkt proszę podać podstawę prawną przedstawionego stanowiska.
Załączamy zdjęcia z tras alternatywnych przez przystanek tramwajowy lub drogę prywatną.
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Fot. 3

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Marcin Dumnicki
/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:
•
•

Adresat
a/a
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