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Znak sprawy: KMR/54/2018

Komenda Miejska Policji w Krakowie 
ul. Henryka Siemiradzkiego 24 , 31-137 Kraków 

dot. stwierdzonych nieprawidłowości w danych w SEWIK

Szanowni Państwo!

podczas przeglądania policyjnej  bazy danych System Ewidencji  Wypadków i  Kolizji  (SEWiK),
znaleźliśmy błędy dotyczące wpisywanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości.

Przykładowo  na  ulicy  Krowoderskiej,  w  2017  roku  było  20  zdarzeń,  z  czego  17  ma  wpisaną
prędkość dopuszczalną 50 km/h, 2 - 70 km/h, a jedno - 30 km/h. Jedenaście spośród tych zdarzeń
wystąpiło wewnątrz II obwodnicy (Aleje Trzech Wieszczów), gdzie od lat obowiązuje obszarowe
ograniczenie  prędkości  do  30  km/h  -  znak  znajduje  się  np.  przy  skrzyżowaniu  z  Alejami.
Przykładowe zdarzenie (numer 105792251 w SEWiK), najechanie na rowerzystkę na skrzyżowaniu
Krowoderskiej z ulicą Szlak, ma wpisane w bazie prędkość dopuszczalną 50 km/h, podczas gdy
powinno być 30 km/h.

Przykładów  takich  wpisów jest  znacznie  więcej  i  nie  dotyczą  tylko  ulicy  Krowoderskiej,  lecz
większości  ulic  w  obszarach  z  ograniczeniem  do  30  km/h  (20km/h  wewnątrz  I  obwodnicy)
w Krakowie, co wskazuje na systemowy problem.

Uprzejmie  prosimy o sprawdzenie,  czy funkcjonariusze krakowskiej  policji  znają  obowiązujące
ograniczenia prędkości w obszarze śródmieścia ograniczonym Alejami Trzech Wieszczów, a jeśli
tak, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie skąd pochodzą błędy w bazie danych SEWiK.

Jednocześnie  zwracamy  się  z  wnioskiem  o  podjęcie  systemowych  działań  mających  na  celu
wprowadzanie do systemu SEWIK prawidłowych wartości  ograniczeń prędkości  w śródmieściu
funkcjonalnym, jak również wewnątrz I obwodnicy w Krakowie.

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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