Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Kraków, dn. 29 maja 2018r.
Znak sprawy: KMR/64/2018
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
31-586 Kraków, ul. Centralna 53
dot. remontu chodnika oraz dopuszczenie ruchu rowerowego
na wyremontowanym chodniku w ul. Wadowickiej
Szanowni Państwo,
mieszkańcy Krakowa korzystający z infrastruktury rowerowej projektowanej, realizowanej,
nadzorowanej, utrzymywanej i zarządzanej przez ZIKiT dostrzegają kolejne bariery w poruszaniu
się rowerem po Krakowie. Na przykład skierowano do nas następujące spostrzeżenia:
Szukam informacji z kim mogę się kontaktować w sprawie poprawy infrastruktury z
pętli Mały Płaszów w kierunku centrum.(…)
chodzi o: (…) Oznaczenie chodnika jako drogi pieszo rowerowej na ulicy
Wadowickiej od strony wschodniej umożliwiając legalny dojazd do biurowców po
tej stronie.
Ostatni punkt jest o tyle istotny że w przypadku trzymania się faktycznej ścieżki
trzeba przejechać w sumie przez 8 przejść dla pieszych (zaznaczone na rysunku).
W mojej ocenie bezpieczniej jest jednak jechać od wschodniej strony przez jedyne 4
przejścia. Nie wspominając o znacznej oszczędności czasu.
Zaznaczyłem istotniejsze informacje na zrzutach z mapy.
W związku ze zgłoszeniem potwierdzonym przez członków naszego Stowarzyszenia, zwracamy się
z następującym wnioskiem.
Wnioskujemy o:
1. udzielenie informacji, kiedy zakończy się remont przedmiotowego chodnika
2. udzielenie informacji, jakie są powody opóźnienia w zakończeniu prac remontowych?
3. dopuszczenie ruchu rowerowego na wyremontowanym chodniku w ul. Wadowickiej (strona
wschodnia) oznakowaniem C-16+T-22 lub B-1+T-22
4. wyznaczenie przejazdów dla rowerów obok przejść dla pieszych lub (w przypadku
niewystarczającej szerokości) samych przejazdów dla rowerów w ciągu ul. Wadowickiej po
stronie wschodniej (piesi mogą legalnie korzystać z przejazdów dla rowerów, gdy brak jest
przejścia dla pieszych)
W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi
negatywnej na dany punkt proszę podać podstawę prawną przedstawionego stanowiska.
Załączamy zdjęcia przesłane przez mieszkańców naszego miasta.
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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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