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Stowarzyszenie 
Kraków Miastem Rowerów 
 
 
 

Kraków, dnia 18 marca 2019 roku 

Znak sprawy: KMR/ 36 / 2019 

 

Straż Miejska Miasta Krakowa 

ul. Dobrego Pasterza 116,  

31-416 Kraków 

 

 dotyczy: ul. ZIELIŃSKIEGO (odcinek ok. 60 m od skrzyżowania z ul. Nowaczyńskiego): 

 

1) Wniosek o prowadzenie stałych i regularnych kontroli przestrzegania prawa – w okresie 

od otrzymania niniejszego pisma do dnia 12 kwietnia 2019 roku, w dni powszednie 

od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 19:00 oraz w soboty i święta, w godz. 10:00 – 16:00. 

2) Wniosek o udzielenie informacji o podejmowanych interwencjach w związku z nielegalnym 

parkowaniem pojazdów. 

 

Wnioskowane miejsce: odcinek ulicy Zielińskiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą 

Nowaczyńskiego i Kapelanka oraz w rejonie przystanku autobusowego o nazwie Kapelanka 

(w kierunku mostu Zwierzynieckiego). 

Załączniki:  przykładowe zdjęcia z potwierdzeniem nielegalnego parkowania w tym rejonie. 

 

 

Miejsce, którego dotyczy niniejszy wniosek, prezentujemy na poniższej mapce sytuacyjnej. 
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1) Na wnioskowanym odcinku ulicy Zielińskiego od skrzyżowania z ulicą 

Nowaczyńskiego – na całej długości peronu oraz zatoki przystanku 

autobusowego obszar ten jest oznakowany obecnie jako wspólny ciąg pieszo-

rowerowego (z obu stron jest ustawiony znak pionowy C13 – C16 droga dla 

rowerów / droga dla pieszych), co oznacza, że w miejscu tym postój pojazdów 

jest zabroniony, zgodnie z Art. 49, ust. 1 pkt. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

Ponadto zakaz zatrzymywania się w obrębie przystanku, na całej długości zatoki 

przystankowej wynika z Art. 49, ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym, co dodatkowo jest 

wyrażone znakiem zakazu zatrzymywania się (B-36). 

Niestety, w ww. miejscu obserwujemy regularne nielegalne parkowanie pojazdów. 

W szczególności nielegalne parkowanie odbywa się każdego dnia powszedniego od poniedziałku 

do piątku, między godzinami 8:30 / 9:00 a 18:00 / 19:00. Są to prawdopodobnie głównie pojazdy 

pracowników nowego biurowca (otwartego w  2018 roku) znajdującego się na rogu ul. Kapelanka 

i Zielińskiego. 

Przykładowe zdjęcia nielegalnie parkujących samochodów w obrębie cpr i przystanku 

autobusowego (zdjęcia z dnia 12 i 13 marca 2019 roku): 
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2) Kolejnym miejscem w opisywanym rejonie ulicy Zielińskiego przy skrzyżowaniu z ul. 

Nowaczyńskiego, w którym odbywa się nielegalne parkowanie, jest chodnik i droga 

równoległa do zatoki przystankowej, przylegająca do posesji, na której znajduje się Dom 

Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta. W miejscu tym obowiązuje zakaz zatrzymywania 

się, wyrażony znakiem B-36.  

Również w tym miejscu zakaz zatrzymywania się jest notorycznie nieprzestrzegany przez 

kierujących pojazdami samochodowymi. Nielegalne parkowanie odbywa się przede wszystkim 

w dni powszednie, między godzinami 8:30 / 9:00 a 18:00 / 19:00.  

Przykładowe zdjęcia nielegalnie parkujących samochodów na zakazie zatrzymywania 

się (zdjęcia z dnia 13 marca 2019 roku). 
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 Jednocześnie informujemy, że wolne miejsca postojowe znajdują się w ciągu ulicy 

Nowaczyńskiego, a więc już w odległości około 50-80 m od opisywanego miejsca, co obrazują 

poniższe zdjęcia (wykonane w dniu 13 marca 2019 ok. godz. 12:30): 
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Ulica Nowaczyńskiego objęta jest na całej długości Strefą Płatnego Parkowania (SPP), 

natomiast ul. Zielińskiego nie znajduje się już w SPP, stąd oczywiste „wyjaśnienie” nielegalnego 

parkowania na ul. Zielińskiego. Należy zatem podkreślić, że oprócz łamania prawa i niszczenia 

chodnika oraz peronu przystankowego, kierowcy pojazdów nielegalnie parkujących w omawianym 

rejonie ul. Zielińskiego nie wnoszą opłat za postój, podczas gdy obok (na ulicy Nowaczyńskiego) 

jest mnóstwo legalnych i wolnych miejsc w dni powszednie w godz. 8:00 – 20:00. Tym samym 

miasto godzi się na taką patologię.  

 

W związku z powyższym Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów (KMR) wnioskuje 

o prowadzenie stałych (regularnych) kontroli – w zakresie przestrzegania przez kierujących 

pojazdami zakazów na ww. odcinku ulicy Zielińskiego. 

Regularną kontrolę prosimy wykonywać w dni powszednie od poniedziałku do piątku, 

w okresie od dnia otrzymania niniejszego pisma do dnia 12 kwietnia 2019, w godz. 9:00 – 19:00 

oraz w soboty i święta, w godz. 10:00 – 16:00. 

 

 

http://www.kmr.org.pl/
mailto:zarzad@kmr.org.pl


 
 

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, ul. Sucha 1a / 11, 30-601 Kraków, 
www.kmr.org.pl,  e-mail: zarzad@kmr.org.pl 

NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516, mBank: 40 1140 2004 0000 3502 7542 5078 

 

 

 Ponadto działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 

publicznej zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczegółowej informacji na temat 

interwencji Straży Miejskiej podejmowanych wobec pojazdów parkujących niezgodnie z prawem 

na ww. odcinku ul. Zielińskiego w okresie:  

 w okresie od 1 marca do 15 marca 2019 roku (wykaz interwencji za ten okres prosimy 

przysłać niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego pisma). 

 W okresie od dnia otrzymania niniejszego pisma do dnia 18 kwietnia 2019 roku (wykaz 

interwencji za ten okres prosimy przysłać niezwłocznie po zakończeniu tego okresu). 

W wykazach prosimy o podanie dat oraz liczby podjętych interwencji, tj. z podziałem 

ilościowym na: pouczenia, mandaty karne oraz pojazdy odholowane. Prosimy również o wskazanie, 

które z tych interwencji były wykonywane we własnym zakresie funkcjonariuszy SM, a które były 

wynikiem zgłoszeń obywateli. Niezależnie od ww. wykazów, prosimy o przesłanie informacji  

o działaniach, które zamierzają Państwo podjąć w celu zapobiegania łamania prawa w zakresie 

porządku w komunikacji na wnioskowanym odcinku ulicy Zielińskiego. 

 

 

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 

 
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.). 
 

 

Z poważaniem, 

Za Zarząd Stowarzyszenia, 

 

 

Łukasz Krzysztof Chruścicki 

/podpisano elektronicznie/ 

 
 

Otrzymują: 

1) Adresat 

2) Aa. 
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