
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Kraków, dn. 20 kwietnia 2018r.

Znak sprawy: KMR/33/2018/2

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

dot. poprawy warunków ruchu rowerowego 
na skrzyżowaniu ulic Nowaczyńskiego – Monte Cassino – Kapelanka – Zielińskiego

Szanowni Państwo,

w  związku  z  kolejnymi  zgłoszeniami  kierowanymi  przez  mieszkańców  Krakowa  do  naszego
Stowarzyszenia  w  sprawie  organizacji  ruchu  na  skrzyżowaniu  ulic  Nowaczyńskiego  –  Monte
Cassino – Kapelanka – Zielińskiego, cyt.:

Przy  okazji  chciałbym  zwrócić  uwagę  na  bardzo  niebezpieczne  miejsce  -
przejście  z  przejazdem rowerowym przez  ul.  Gen.  Bohdana Zielińskiego przy
skrzyżowaniu Monte Cassino-Zielińskiego-Nowaczyńskiego. Zielone światła nie
są zsynchronizowane i jedna część zaświeca się wcześniej, gdy na drugiej jest
jeszcze  czerwone  i  zdarzają  się  przejazdy  aut  od  miasta  w  kierunku  Mostu
Zwierzynieckiego. Już tam był wypadek śmiertelny z udziałem pieszej.

Członkowie  naszego  Stowarzyszenia  dokonali  wizji  lokalnej  w  przedmiotowym miejscu,  która
potwierdziła  opisaną  sytuację,  jak  również  przyczyniła  się  do  stwierdzenia  nieoptymalnego
z punktu widzenia pieszych i rowerzystów programu sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.

Wobec  powyższego,  działając  w  interesie  społecznym,  wnosimy  jako  uzupełnienie  wniosku
KMR/33/2018, o:

4. maksymalizację programu sygnalizacji świetlnej w taki sposób, by możliwe było przejście
oraz przejechanie na rowerze „na raz” w relacji Kapelanka – Nowaczyńskiego po stronie
zachodniej  oraz  zsynchronizowanie  sygnalizacji  w  tym  miejscu  w  taki  sposób,  by  nie
dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, jak opisana przez mieszkańca

W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi
negatywnej na dany punkt proszę podać podstawę prawną przedstawionego stanowiska.

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.). 
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