
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Kraków, dn. 27 kwietnia 2018r.

Znak sprawy: KMR/43/2018

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

dot. oznakowania poziomego na Rynku Dębnickim i ul. Bałuckiego

Szanowni Państwo,

mieszkańcy  Krakowa  korzystający  z  infrastruktury  rowerowej  projektowanej,  realizowanej,
nadzorowanej, utrzymywanej i zarządzanej przez ZIKiT dostrzegają kolejne niedoskonałości we
wdrażanych przez Państwa Jednostkę zmianach w oznakowaniu:

Tak  wczoraj  na  rynku  Dębnickim  pomalowane  zostały  nowe  miejsca  parkingowe  dla
niepełnosprawnych. Niestety ktoś zapomniał o kontrapasie dla rowerów :-(
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W związku ze zgłoszeniem wnioskujemy o:

1. korektę oznakowania uwidocznionego na zdjęciu w taki sposób, by uwzględnione zostały
potrzeby ruchu rowerowego, który na Rynku Dębnickim jest  bardzo duży, i by ruch ten
mógł odbywać się w sposób bezpieczny dla niechronionych uczestników ruchu

2. odświeżenie  oznakowania  poziomego  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Różaną,  tak  by  kierowcy
jadący  w  stronę  Rynku  Dębnickiego  nie  byli  zaskoczeni  ruchem  rowerów  w  dwóch
kierunkach na ul. Rynek Dębnicki

3. wprowadzeniem  oznakowania  poziomego  P-27  („kierunek  i  tor  ruchu  roweru”
wskazującego kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określającego kierunek
jego  ruchu)  lub  wprowadzenie  oznakowaniem  poziomym  kontrapasa  rowerowego  na
jednokierunkowych odcinakach ulicy Bałuckiego

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.

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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