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Znak sprawy: KMR/60/2018

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

dot. blokowanie drogi dla rowerów wzdłuż ul. Warszawskiej 
wz z wyznaczeniem postoju autobusów turystycznych 

Szanowni Państwo,

mieszkańcy  Krakowa  korzystający  z  infrastruktury  rowerowej  projektowanej,  realizowanej,
nadzorowanej,  utrzymywanej  i  zarządzanej  przez  ZIKiT  zwracają  uwagę  na  kolejne  bariery
w poruszaniu się rowerem po Krakowie. Skierowano do nas następujące spostrzeżenia:

Na Warszawską są przeniesione miejsca dla autokarów z pl. Matejki sprzed ASP - tam też
była pewna kolizja z DDRką ale sporo mniejsza, bo chodnik jest tam szerszy i wsiadanie do
autobusów nie było bezpośrednio z DDR, tylko z kawałków chodnika między drzewami. Na
Warszawskiej było parkowanie autokarów już w zeszłym roku w czasie remontu Basztowej,
potem chyba chwilowo wróciło na pl. Matejki (ale nie wiem dokładnie kiedy - zima to niski
sezon na turystów więc nie było to odczuwalne) a teraz wygląda na to, że to już na stałe na
Warszawskiej.

W związku  ze  zgłoszeniem  członkowie  naszego  Stowarzyszenia  przeprowadzili  wizję  lokalną,
która  potwierdziła  opisaną  sytuację  –  tłumy  turystów grupujących  się  na  drodze  dla  rowerów
wzdłuż ul. Warszawskiej. W związku powyższym, działając w interesie społecznym, zwracamy się
z następującym wnioskiem. Wnioskujemy o:

1. zmianę  organizacji  ruchu  w  przedmiotowym  miejscu  na  taką,  by  nie  dochodziło  do
blokowania ruchu rowerowego

2. zorganizowanie miejsc wymiany turystów z autobusów turystycznych w miejscu, w którym
nie będą zmuszeni (chcąc nie chcąc) gromadzić się na drodze dla rowerów

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.

Prosimy o szczegółową informację zwrotną na temat podjętych przez Państwa działań oraz na temat
działań, które zostały zaplanowane w związku z przedmiotowy zgłoszeniem.

Załączamy zdjęcie przesłane przez mieszkańca Krakowa.
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

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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