Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/120/2018

Kraków, dn. 18 grudnia 2018r.
Prezydent Miasta Krakowa
za pośrednictwem

Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa
31-047 Kraków, ul. Józefa Sarego 4
dot. uwaga do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie,
w związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2018 r. składamy wniosek
dotyczący przyjęcia-przywrócenia w nowym studium zagospodarowania przestrzennego
miasta Krakowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą, łączącej istniejące ścieżki rowerowe na
wysokości Przegorzał i Bodzowa. Nadmieniamy iż takie rozwiązanie było przyjęte w studium
z roku 2003.

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

Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Na chwilę obecną chcąc dotrzeć z Bodzowa do Przegorzał trasa przez stopień Kościuszki to 12 km!,
przez most Zwierzyniecki 7 km. W linii prostej jest to odcinek 500 m. Odległość między mostami
na tym odcinku wynosi 8 km, w momencie kiedy w centrum mają powstać kolejne kładki /czyli co
kilkaset metrów/ a tutaj na odcinku 8 km brak połączenia, to trudno mówić o racjonalnej polityce
komunikacyjnej
Przyjęty plan miejscowy dla Bodzowa przewiduje teren pod przystań śródlądową – marinę, co
w połączeniu z kładką znaczenie poszerzyłoby możliwości aktywnego wypoczynku dla krakowian.
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
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