
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/102/2018/3 Kraków, dn. 16 grudnia 2018r.

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

SKARGA

dot. nieprawidłowości w organizacji ruchu przy budowie Trasy Łagiewnickiej 
na ulicy Zakopiańskiej

Szanowni Panie Prezydencie,

w związku z Art. 10 ust. 6 Prawo o ruchu drogowym:

Organy nadzoru ruchu na drogach (...)

6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na
prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

oraz wdrożoną, skrajnie niebezpieczną, organizacją ruchu na ul. Zakopiańskiej na wysokości
ul.  Suchej  i  przystanku  tramwajowego  Łagiewniki  ZUS na  drodze  dostępu  do  informacji
publicznej przedstawiciele naszego Stowarzyszenia dotarli do informacji pozwalających stwierdzić
z  dużym  prawdopodobieństwem  nieprawidłowości  w  organizacji  ruchu  przy  budowie  Trasy
Łagiewnickiej  na  ulicy  Zakopiańskiej  oraz  prawdopodobne  niedopełnienie  obowiązków  przez
urzędników ZDMK realizujących zadania z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa.

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://www.youtube.com/channel/UCjxuaxqItD67Z9QcQu5sIIA

Tym  samym,  osoby  odpowiedzialne  za  wdrożenie  przedmiotowego  projektu  organizacji  ruchu
opatrzonego klauzulą PILNE oraz osoby odpowiedzialne za weryfikację poprawności wdrożenia
organizacji  ruchu  mogły  dopuścić  się  czynów  zabronionych  opisanych  w  Art.  174.  KK:
Sprowadzenie  bezpośredniego  niebezpieczeństwa  katastrofy  w  ruchu oraz  Art.  231.  Nadużycie
uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Mając  na  uwadze  powyższe,  działając  w  interesie  społecznym,  zwracamy  się
z wnioskiem o: 

1. pilne  doprowadzenie  przez  podległych  Panu  urzędników  do  wdrożenia  zatwierdzonej
organizacji ruchu TZ.6101.1.1435.2018_A2

2. zbadanie  przedmiotowej  sprawy,  przedstawienie  wyniku  kontroli  opinii  publicznej
w odpowiedzi na tę skargę 
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3. wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec urzędników, którzy dopuściły się zaniedbań
sprowadzając  śmiertelne  niebezpieczeństwo  na  niechronionych  uczestników  ruchu  oraz
bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu.

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/

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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