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 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

SKARGA

dot. nieprawidłowości w tymczasowej organizacji ruchu na ul. Zakopiańskiej w Krakowie
w zakresie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Szanowny Panie Wojewodo,

na podstawie Art. 10. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  zwracamy się
z wnioskiem  o  przeprowadzenie  kontroli  poprawności  implementacji  tymczasowej  organizacji
ruchu na ul. Zakopiańskiej w Krakowie w zakresie bezpieczeństwa niechronionych uczestników
ruchu.

UZASADNIENIE

11  listopada  2018  roku  wdrożono   skrajnie  niebezpieczną  dla  niechronionych  uczestników
ruchu  tymczasową  organizację  ruchu  na  ul.  Zakopiańskiej  na  wysokości  przystanku
tramwajowego Łagiewniki ZUS. Nasza organizacja oprotestowała też organizację ruchu kierując
skargę  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa pismem  z  dnia  14.11.2018  roku  nr  KMR/102/2018.
Prezydent  Miasta  Krakowa  skargę  rozpatrzył  negatywnie  pismem  z  dnia  14.12.2018  roku
nr BK-01.1510.647.2018 informując jednak, że przygotowano dwie aktualizacje organizacji ruchu
w tym miejscu. Ostatnia wersja organizacji ruchu zatwierdzona do realizacji na wniosek Policji –
z dnia 23.11.2018 roku do dnia dzisiejszego nie została wdrożona. 

Dnia 23.11.2018 roku zatwierdzony został projekt organizacji ruchu TZ.6101.1.1435.2018_A2
nakazujący  wprowadzenie  osób  upoważnionych  do  przeprowadzania  pieszych  przez
tymczasowe  przejście  dla  pieszych  przez  ul.  Zakopiańską na  wysokości  przystanku
tramwajowego Łagiewniki ZUS.

Do  dnia  dzisiejszego,  tj.  do  dnia  16  grudnia  2018  roku  brak  jest  takich  osób ,  a  na
przedmiotowym przejściu dla pieszych codziennie chodzi do śmiertelnie niebezpiecznych sytuacji
udokumentowanych na licznych filmach na przykład pod adresem:

https://  kmr.org.pl/TL/  

Jednocześnie  wnosimy  o  zbadanie,  czy  osoby  odpowiedzialne  za  wdrożenie  przedmiotowego
projektu  organizacji  ruchu  opatrzonego  klauzulą  PILNE oraz  osoby  odpowiedzialne  za
weryfikację  poprawności  wdrożenia  organizacji  ruchu  nie  dopuściły  się  czynów  zabronionych
opisanych w  Art.  174. KK: Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu
oraz Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Strona 1 z 2
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/TL/
https://kmr.org.pl/TL/


Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Załączniki:

1. Pismo KMR/102/2018

2. Pismo nr BK-01.1510.647.2018, tj. odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa na skargę KMR/102/2018

3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu nr TZ.6101.1.1435.2018_A2

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/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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