
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/59/2018/2 Kraków, dn. 22 czerwca 2018r.

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

dot. oznakowania poziomego na drodze dla rowerów na ul. Mogilskiej (2)

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji przesłanych pismem NO.051.2.73.2018 oraz Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w której czytamy:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

5)  droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną
odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub
jezdni  tej  samej  drogi  konstrukcyjnie  lub  za  pomocą  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego;
5a)  pas  ruchu dla  rowerów –  część  jezdni  przeznaczoną do ruchu rowerów w  jednym
kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

6) jezdnia – część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk
wydzielonych z jezdni;
7)  pas ruchu – każdy z  podłużnych  pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu
pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;

działając  w interesie  społecznym,  korzystając  z  konstytucyjnego  prawa  zagwarantowanego
w art. 61 Konstytucji RP z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz na
podstawie ustawy z dnia  6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwracamy się
z następującym wnioskiem. 
Wnosimy o:

1. doprecyzowanie, co mają Państwo na myśli pisząc w piśmie NO.051.2.73.2018 „wydzielone
pasy ruchu dla rowerów” - w odniesieniu się do właściwych aktów normatywnych

2. udzielenie informacji, jaki dokładnie rodzaj linii zastosowano w przedmiotowym miejscu
zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr
170,  poz.  1393)  oraz  Załącznikiem  nr  1  do  Rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181)

3. udostępnienie projektu organizacji wprowadzającego przedmiotowe oznakowanie 
4. udostępnienie protokołu wykonania organizacji ruchu w przedmiotowym miejscu
5. udostępnienie  wszelkich  pozostałych  dokumentów  związanych  z  przedmiotowym

oznakowaniem – w szczególności:
A) decyzje, 
B) zgody, 
C) opinie prawne (jeśli były sporządzane), 
D) opinie policji (jeśli były sporządzane), 
E) opinie konserwatora zabytków (jeśli były sporządzane), 
F) opinie miejskiego plastyka (jeśli były sporządzane) 
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6. udzielenie  informacji  dot.  podstawy  prawnej  zastosowanego  oznakowania
w przedmiotowym miejscu - w przypadku, gdy organ nie jest dysponentem informacji z pkt.
/3/ lub /4/ lub /5/ 

W odpowiedzi  proszę  podać  nr  niniejszego  pisma,  a  formułując  odpowiedź  proszę  zachować
numerację zgodną z wnioskiem.

Forma udostępnienia: elektronicznie na ePUAP.

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

podpisano elektronicznie/ePUAP

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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