
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/113/2018 Kraków, dn. 3 grudnia 2018r.

Prezydent Miasta Krakowa 
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4

dot. stanu realizacji zadań „rowerowych” wybranych do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego w roku 2014

Szanowny Panie Prezydencie, 

w  związku  z  Zarządzeniem  Nr  3131/2014  Prezydenta  Miasta  Krakowa  z  dnia  31.10.2014  r.
w sprawie  zatwierdzenia  listy  zadań  do  realizacji  w  ramach  budżetu  obywatelskiego  miasta
Krakowa, 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  wnioskiem  o  udzielenie  następujących
informacji. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, na jakim etapie jest realizacja poniższych działań
zatwierdzonych do realizacji przywołanym zarządzeniem nr 3131/2014.

Proponowana forma udostępnienia informacji w postaci tabeli: 

Nr projektu 

Nazwa  i  skrócony  opis
propozycji zadania 

Koszt
zadania  w
PLN

Faktyczni
e
poniesion
y  koszt
realizacji
zadania  w
PLN

Faktycz
ny
Realizat
or 

Rok
zrealizo
wania
zadania

Powód
niezreali
zowania
–  jeśli
dotyczy

BO.D5.12/14 

Rowerowe  stojaki  alejkowe
Zakup i montaż ośmiu stojaków
rowerowych typu "U". Stojaki te
miałyby  być  zamontowane
przy Alejkach Grottgera (które są
ciągiem  rowerowo-pieszym),
m.in.  na  obu  placach
zabaw  oraz  na  terenie  siłowni
pod gołym niebem oraz na placu
zabaw przy ul. Kmiecej.

4 000  

BO.D6.13/14 Dopuszczenie jazdy rowerem po
chodnikach  wzdłuż  ul.  Armii
Krajowej  na  odcinkach  bez
dróg rowerowych Zamontowanie
znaków  drogowych
zezwalających na jazdę rowerem

20 000  
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po  chodnikach,  by  umożliwić
sensowną  i  legalną  jazdę
rowerem na tym odcinku.

BO.D8.37/14 

Budowa  ogólnodostępnego,
zadaszonego  parkingu  dla
rowerów
Budowa  wielostanowiskowego,
zadaszonego,  ogólnodostępnego
parkingu  dla  rowerów.
Zależnie  od  wybranego
rozwiązania  (modelu)  14-20
stanowisk.

15 000  

BO.D13.25/1
4 

Zakup  i  montaż  stojaków
rowerowych  Projekt  zakłada
montaż  stojaków  na  rowery  w
miejscach,  wyznaczonych  przez
mieszkańców

6 000  

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 2 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/

