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Stowarzyszenie 
Kraków Miastem Rowerów 
 
 
 

Kraków, dnia 11 marca 2019 roku 

Znak sprawy: KMR/ 30 / 2019 / ZZM 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 
ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków 

 

dotyczy: wniosek o likwidację możliwości dojazdu do nielegalnego („dzikiego”) parkingu na ulicy 

Monte Cassino, w rejonie posesji nr 6 
 

 Szanowni Państwo,  
 

 Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów (KMR) zwraca się z uprzejmą prośbą 
o wprowadzenie stosownych zmian w organizacji ruchu na ulicy Monte Cassino, 
w rejonie posesji nr 6 – na ciągu pieszym i rowerowym. Miejsce, którego 
dotyczy niniejszy wniosek, prezentujemy na poniższej mapce sytuacyjnej. 

 

 

 Od ponad roku, w miejscu tym odbywa się nielegalny wjazd na „dziki” parking znajdujący 

się pomiędzy budynkami oznaczonymi jako posesja nr 19 ulicy Mieszczańskiej i posesja nr 6 ulicy 

Monte Cassino. Działka, na którą wjeżdżają nielegalnie pojazdy samochodowe jest 

prawdopodobnie własnością prywatną, ale nie posiada dojazdu do drogi publicznej z żadnej strony. 

 Aby wjechać na ww. nielegalny parking, kierowcy samochodów jeżdżą po drodze dla 

rowerów (ddr) i drodze dla pieszych, wjeżdżając pomiędzy słupkami U-12c, które nie spełniają, 

niestety, swojej funkcji w tym miejscu. Niektóre pojazdy przejeżdżają przez pas zieleni 

oddzielający jezdnię ulicy Monte Cassino oraz ddr i drogę dla pieszych! 

 Załączamy dokumentację fotograficzną jako materiał dowodowy. Na załączonych 

zdjęciach widać między innymi dużą liczbę pojazdów parkujących na „dzikim” parkingu, 

w dodatku bezpłatnym.  

 

 

Kierunek Centrum 
Kongresowe ICE 

Miejsce nielegalnego 
wjazdu na „dziki” 

parking 

Budynek przy ul. 

Mieszczańska 19 

Budynek przy ul. 

Monte Cassino 6 
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 Samochody wjeżdżające na ten parking pod ddr zniszczyły fragmenty zieleni, a dodatkowo 

takie sytuacje zagrażają bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów. Żadne służby miejskie, ani też 

straż miejska czy policja drogowa, jak dotychczas nie podjęły żadnych działań, które 

zlikwidowałyby tą szkodliwą społecznie praktykę w tym miejscu. 

 

 W związku z powyższym, wnioskujemy o podjęcie działań mających na celu 

wyeliminowanie możliwości dojazdu do „dzikiego” parkingu. Wjazd ten jest nie tylko 

niezgodny z obowiązującym prawem, ale także zagraża porządkowi i bezpieczeństwu 

w komunikacji oraz powoduje niszczenie zieleńca i nawierzchni ciągu pieszego i rowerowego.  

 W pierwszej kolejności wnosimy o: 

1) Zmianę organizacji ruchu polegającą na przestawieniu albo dołożeniu (w przypadku takiej 

potrzeby) słupków blokujących U-12c na ciągu pieszym / rowerowym, w taki sposób, aby 

nie było możliwości fizycznego wjazdu na „dziki” parking. Dodać należy, że w Krakowie 

na drogach dla rowerów stosuje się już z powodzeniem takie rozwiązania, które są 

jednocześnie bezpieczne i w miarę wygodne dla rowerzystów. Przykładowe rozwiązanie 

znajduje się na wjeździe / wyjeździe na drogę dla rowerów na ulicy Józefińskiej (przy 

posesji nr 43), jak na poniższym zdjęciu: 
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2) Wstawienie drewnianych słupków lub posadzenie krzewów / żywopłotu wzdłuż zieleńca 

ulicy Monte Cassino, na wysokości działki przekształconej w dziki parking, aby kierowców 

nie „kusiła” możliwość przejeżdżania przez ten pas zieleni (co zdarza się obecnie!). 

3) Remont zniszczonego fragmentu ddr oraz rekultywację i odtworzenie zieleńca. 

 

 

Informacje dotyczące 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: 

1) Adresat – ZDMK 

2) aa / KMR 

 

 
Osoba do kontaktu w sprawie:  
Jarosław Prasoł – 505 163 500, 
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