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

dot. detekcji rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Brożka z ul. Borsuczą

Szanowni Państwo,

w związku z zaobserwowanymi barierami w poruszaniu się rowerem po dzielnicy IX Łagiewniki-
Borek  Fałęcki  polegającymi  na  braku  emisji  sygnału  zielonego  dla  rowerzystów w niektórych
cyklach  działania  sygnalizacji  na  skrzyżowaniu  ul.  Brożka  z  ul.  Borsuczą  zwracamy  się
z wnioskiem o:

1. regulację urządzeń automatycznej detekcji rowerzystów na przejeździe rowerowym przez
ul. Brożka na skrzyżowaniu ul. Brożka z ul. Borsuczą po stronie południowej. Urządzenie
nie wykrywa rowerzystów, gdyż skierowane jest na chodnik przed przejściem dla pieszych
nie zaś na obszar zatrzymania rowerzystów przed przejazdem dla rowerów.

2. zmianę programu sygnalizacji świetlnej, w taki sposób aby sygnał zielony dla rowerzystów
na przejazdach rowerowych:

(a) wzdłuż ul. Brożka przez ul. Borsuczą

(b) wzdłuż ul. Borsuczej przez ul. Brożka

nadawany  był  automatycznie,  niezależnie  od  dokonanej  detekcji  wraz  z     nadawaniem  
sygnału zielonego dla samochodów. 

Aktualnie w przypadku pojawienia się rowerzysty w obszarze detekcji chwilę przed emisją sygnału
zielonego dla samochodów (lub w trakcie emisji) powoduje, że sygnał zielony dla rowerzystów
nadawany jest dopiero w następnym cyklu działania sygnalizacji.

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.). 
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