
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/47/2018/3 Kraków, dn. 9 sierpnia 2018r.

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

dot. wyznaczenie przejazdów rowerowych przez ul. Piastowską
na wysokości Miasteczka Studenckiego i basenu AGH (3)

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. Na przykład w związku z pismem TA.051.2.33.2018 podpisanym przez
pana Łukasza Franka oraz NO.0161.467.2018 skierowano do nas następujące spostrzeżenia:

Jest mnóstwo takich przejazdów w Krakowie. Na przykład pod Bagatelą, czy przez 
ul. Borsuczą i ul. Brożka w Łagiewnikach.

W związku ze zgłoszeniem, mając na uwadze przedstawione nowe okoliczności sprawy, które nie
były  znane  w  ZIKiT  „w  oparciu  o  najlepszą  wiedzę  pracowników  tut.  Jednostki”  działając
w interesie  społecznym,wnosimy  o  ponowne  rozpatrzenie  wniosku  KMR/47/2018oraz
przedstawienie  naszemu  Stowarzyszeniu  oraz  opinii  publicznej  stanowiska  w sprawie
uwzględniającego nowe okoliczności nieznane dotąd pracownikom Jednostki.

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy

• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.

• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi jego odczytanie 
również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.

• 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.

• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 
prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

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

Strona 1 z 1
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, zarzad@kmr.org.pl

NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516,  mBank: 40 1140 2004 0000 3502 7542 5078 

https://kmr.org.pl/

