
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Kraków, dn. 16 kwietnia 2018r.

Znak sprawy: KMR/32/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
31-586 Kraków, ul. Centralna 53 

dot. poprawy warunków ruchu rowerowego w ciągu ul. Twardowskiego

Szanowni Państwo,

do  naszego  Stowarzyszenia  wpłynęły  liczne  uwagi  dot.  organizacji  ruchu  wprowadzonej  po
remoncie na ul. Twardowskiego.

Pierwszy poruszany aspekt, to kwestia progów zwalniających na tej ulicy:

Przy  uzupełnianiu  ubytków  w  progach  zwalniających  na  Twardowskiego,  które
częściowo  powstały  przy  remoncie  DDR,  uzupełniono  też  "przepusty"  dla
rowerzystów w dalszej części Twardowskiego, które były tu raczej celowo.

Druga  kwestia  to  używanie  drogi  przez  kierująych  samochodami  do  omijania  progów
zwalniających: 

Chodzi o wyremontowaną ddr na odcinku od ul. Ceglarskiej / Św. Jacka do skrzyżowania
z  ul.  Kapelanka.  Po  remoncie  nawierzchni  jest  obniżony  bardzo  wyraźnie  krawężnik
oddzielający ddr od jezdni powoduje, że wielu kierowców jeździ po ddr.

Kwestia  kolejna,  to  używanie  drogi  dla  rowerów  przez  kierujących  samochodami  jako
parkingu:

(…) wzdłuż ulicy Twardowskiego między ulicami Ceglarską a Kapelanką oddano do
użytku,  po  remoncie,  drogę  rowerową.  Zakładam,  że  z  myślą  o  rowerzystach
obniżono  krawężniki  od  strony  jezdni.  Skutkiem  czego  nagminne  stały  się
parkowania  aut  na  tej  drodze  a  także  inne  niebezpieczne  manewry,  takie  jak
omijanie progu hamującego (położonego na ulicy) drogą rowerową, wyprzedzanie
innych  aut  stojących  na  światłach  na  skrzyżowaniu  z  Kapelanką,  czy  manewry
zawracania  samochodów  ciężarowych,  które  traktują  drogę  rowerową  jak
dodatkowy pas manewrowy. Wszystkie te manewry są niebezpieczne zarówno dla
rowerzystów, jak i pieszych, szczególnie, że obok drogi znajduje się przedszkole.

Pozwoliłem sobie jakiś czas temu napisać list do ZiKITu w tej sprawie, przyjęli moją
argumentację  lecz  prośbę  o  instalację  dowolnego  typu  separatorów  (czy  to
elastyczne słupki, czy wyniesione krawężniki) uznali za niemożliwą do zrealizowania
ze  względu  na  "brak  miejsca".  Z  tego  co  jednak  wiem,  wg  rozporządzenia
Ministerstwa  Infrastruktury  drogi  rowerowe,  dwukierunkowe  mogą  mieć
przynajmniej 2 metry szerokości.  Z tego co udało mi się ustalić  szerokość drogi
rowerowej wynosi ok. 2,6 m, więc miejsce dla separatorów istnieje.(...)

Powyższe  obserwacje  zostały  potwierdzone  w  czasie  wizji  lokalnej  przez  członków  naszego
Stowarzyszenia.
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Mając na uwadze powyższe, działając w interesie społecznym, wnosimy o:

1. udostępnienie wyników analiz, o których mowa w piśmie TZ.6101.4.392.2018 

2. wymianę progów zwalniających na progi poduszkowe na ul. Twardowskiego
3. podjęcie działań mających na celu uniemożliwienie:

a) zatrzymywania i postoju samochodów na drodze dla rowerów 
b) omijania progów zwalniających przez kierujących samochodami drogą dla rowerów

4. wprowadzenie oznakowania poziomego na drodze dla rowerów, przynajmniej:
a) linii w osi drogi dla rowerów jak na Fot. 1 

b) znaków P-23 rower na drodze dla rowerów
c) linii krawędziowej ciągłej wzdłuż jezdni

W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi
negatywnej  na  dany  punkt  lub  podpunkt  proszę  podać  podstawę  prawną  przedstawionego
stanowiska.
Załączamy zdjęcia z przedmiotowego miejsca oraz przykład oznakowania poziomego DDR.

Fot.1 
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Fot. 2

Fot. 3
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Fot. 4

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:

• Adresat  
• a/a
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