Kraków, dnia 8.06.2018 r.

Stowarzyszenie Kraków
Miastem Rowerów
skr. Poczt. 525
30-960 Kraków 1
zarząd@kmr.org.pl
e-puap
NO.051.2.70.2018
Dotyczy: wniosku z dnia 24.05.2018 (KMR/60/2018).
W odpowiedzi na wniosek przekazany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 24.05.2018
r., znak: KMR/60/2018
Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260
ze zm.):
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;
Ponadto, zapisy art. 11 ust. 4 ww. Ustawy jednoznacznie wskazują:
4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza
albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest
obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
Mając na uwadze powyższe zapisy należy wskazać, że użytkownicy ruchu mają obowiązek przestrzegania
obowiązujących przepisów. Piesi zobligowani są do przepuszczenia rowerzystów, a ścieżka rowerowa nie może być
traktowana jak chodnik po którym możliwe jest poruszanie się pieszych. W przypadku wsiadania do autobusu
turystycznego piesi powinni oczekiwać na chodniku i przekraczać drogę dla rowerów dopiero w momencie, w
którym bezpieczne będzie jej przekroczenie i szybkie opuszczenie.
Egzekucja przestrzegania przepisów dotyczących ruchu drogowego leży w kompetencjach Straży Miejskiej
Miasta Krakowa lub Policji. Należy zaznaczyć, że szybką wymianę informacji pomiędzy Policją, a mieszkańcami
umożliwia obecnie interaktywna Krajowa mapa zagrożeń, za pomocą której można wskazać funkcjonariuszom
publicznym miejsca wymagające interwencji.
Z up. DYREKTORA ZIKiT
Michał Gołębiowski
Kierownik
Działu Organizacji i Nadzoru
Sprawę prowadzi:
Zofia Włosińska- Dział Zarządzania Ruchem
nr tel.: 12 616 86 66
Piotr Rusin- Zespół Organizacji i Nadzoru- w zakresie obsługi postępowania
nr tel.: 12 616 75 67
Otrzymują:
1 x Adresat
1 x aa NO
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany
w prawym górnym rogu pierwszej strony
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tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zikit.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
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