Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/28/2019/ZTP

Kraków, dn. 7 marca 2019r.

Zarząd Transportu Publicznego
31-072 Kraków, ul. Wielopole 17a
dot. realizacji budowy drogi dla rowerów (DDR) na ul. Conrada w Krakowie
Szanowni Państwo,
w związku z odpowiedzią otrzymaną przez nasze Stowarzyszenie od Prezydenta Miasta Krakowa w
sprawie braku infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego wzdłuż fragmentu ul. Conrada
(znak sprawy: wk-01.1510.056.2019, załączona) i zawartym w niej zapewnieniu Prezydenta:
„Natomiast na obecnym etapie, dostrzegając sygnalizowany w skardze problem,
mając zarazem na względzie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu oraz
odległy horyzont czasowy planowanej budowy ww. linii tramwajowej, poleciłem
Zarządowi Dróg Miasta Krakowa i Zarządowi Transportu Publicznego
skoordynowanie działań, w celu przeanalizowania możliwości wprowadzenia
rozwiązań, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu pieszym
i rowerowym na tym obszarze.”
Prosimy o wskazanie, jakie kroki podejmą Państwo w celu umożliwienia bezpiecznego
prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego w omawianym miejscu, tj. wzdłuż ul. Conrada po
północnej stronie, pomiędzy wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Conrada a zjazdem do stacji Shell.
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,
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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