Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Kraków, dn. 1 czerwca 2018r.
Znak sprawy: KMR/66/2018
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
31-586 Kraków, ul. Centralna 53
dot. Realizacji kontraktu 100 rozwiązań w Dzielnicy XI - Podgórze Duchackie
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 w Dzielnicy XI – Podgórze Duchackie. Na przykład skierowano do nas
następujące spostrzeżenia:
Jeżeli to możliwe, zwracam się do Was z prośbą o podjęcie próby wyjaśnienia, dlaczego ZIKiT
nie rozpoczął realizacji postulatów "Kontraktu 100 Rozwiązań" na terenie dzielnicy Podgórze
Duchackie.
Chodzi szczególnie o postulaty pod nazwami:
• "Halszki"
• "Witosa i Nowosądecka"
Dwa pytania jakie się nasuwają, to:
-co jest powodem braku podjęcia jakichkolwiek działań w celu realizacji "Kontraktu 100 R." na
terenie dzielnicy Podgórze Duchackie (chodzi o powyższe dwa postulaty)
-czy i kiedy ZIKiT planuje realizację powyższych postulatów?
Skutkiem tych zaniedbań jest biała plama na mapie ruchu rowerowego w południowym
Krakowie na terenie osiedli Kurdwanów i Piaski Nowe.
Zdumiewający jest szczególnie brak działań dla zakorkowanej ulicy Halszki, tym bardziej że w
perspektywie 2-3 lat, ta ulica będzie mieć za zadanie wprowadzić ruch rowerowy z wielkiego
osiedla Kurdwanów w rejon pętli tramwajowej, skąd pobiegnie nowa ścieżka rowerowa w
kierunku centrum (w ramach Trasy Łagiewnickiej).
Niezrozumiały jest także brak działań w sprawie postulatu "Witosa i Nowosądecka", co
marginalizuje również osiedle Piaski Nowe.

W związku ze zgłoszeniem potwierdzonym przez członków naszego Stowarzyszenia, działając
w interesie społecznym, na podstawie art. 61 Konstytucji RP z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997
nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej zwracamy się z następującym wnioskiem.
Wnioskujemy o:
1. udzielenie informacji, jakie działania zostały podjęte przez ZIKiT / Gminę Miejską Kraków
w związku z realizacją „Kontraktu 100 rozwiązań” w zakresie działań:
A) "Halszki"
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B) "Witosa i Nowosądecka"
2. udzielenie informacji, czy i kiedy ZIKiT planuje realizację postulatów:
A) ustaleń „Kontraktu 100 rozwiązań” - zadanie pn „Halszki”
B) ustaleń „Kontraktu 100 rozwiązań” - zadanie pn "Witosa i Nowosądecka"
W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem.

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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