
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/77/2018 Kraków, dn. 13 czerwca 2018r.

Prezydent Miasta Krakowa
za pośrednictwem 

Biura Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Miasta Krakowa

dot. kontroli prawidłowości wykonania oznakowania 
na al. Bora-Komorowskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku ze zgłoszeniem przesłanym do naszego Stowarzyszenia, cyt.:

Przy ul TB Komorowskiego, przy okazji budowy infrastruktury towarzyszącej powstaniu Ch
Serenada powstała także infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego.

Na etapie wprowadzania oznaczeń pionowych dla dróg rowerowych i  ciągów mieszanych
pieszo-rowerowych powstały tam błędy wynikające z braku zgodności oznaczeń pionowych że
stanem faktycznym i zgodnością z PoRD.

1. Od strony Ch Serenada/stacja paliw należy usunąć znak C13a. Uzasadnienie; znak ten
oznacza koniec drogi rowerowej, co jest niezgodne ze stanem faktycznym, za znakiem C13a
jest przejazd rowerowy, który w myśl PoRD jest kontynuacją drogi rowerowej a za nim jest
dalsza infrastruktura dla rowerów (droga rowerowa).

2. Od strony Parku Lotników, dawnego pasa startowego, należy obrócić o 180 stopni znak
kompilacji  poziomej  c13/C16.  Uzasadnienie;  tarcza  znaku  skierowana  jest  w  stronę
infrastruktury która składa się z odrębnej drogi rowerowej i ciągu dla pieszych a powinna być
skierowana do pochylni z ciągiem pieszo-rowerowym. Znak wprowadza w błąd.

Proszę o informację zwrotną via email  na adres  nadawczy o podjętych decyzjach w w/w
sprawie. 

działając  w  interesie  publicznym,  wnosimy  o  przeprowadzanie  kontroli  prawidłowości  działań
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w zakresie organizacji ruchu oraz jej wdrożenia na
al. Bora-Komorowskiego w Krakowie oraz przedstawienia wyniku kontroli. 

Wnosimy  także  o doprowadzenie  do  oznakowania  przedmiotowych  miejsc  zgodnie
z obowiązującym prawem oraz faktycznie wykonaną infrastrukturą.

W odpowiedzi prosimy o poinformowanie o podjętych działaniach.

Załączamy zdjęcia przesłane przez mieszkańca Krakowa.
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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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