Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/42/2019

Kraków, dn. 26 marca 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
dot. SOR w rejonie przejścia podziemnego pod ul. Marii Konopnickiej
i pętli autobusowej os. Podwawelskie
Szanowny Panie Prezydencie,
zwracamy się z wnioskiem o doprowadzenie przez podległych Panu urzędników, by w miejscu
przedstawionym na poniższej mapie (https://goo.gl/maps/1zzBZu9uWfD2) w trybie pilnym
zainstalowano brakujący znak C-13/16 (ciąg pieszo-rowerowy).
W miejscu tym kilka miesięcy temu zdemontowano znaki C-16+T-22 (ciąg pieszy z dopuszczonym
ruchem rowerów), a do dnia dzisiejszego nie uzupełniono oznakowania w sposób zgodny
z prawem. Od tego czasu Straż Miejska nie podejmuje interwencji wobec nielegalnie
zaparkowanych pojazdów. Przykładowe zdjęcie poniżej. Dodajmy, iż jedyny legalny sposób
wjazdu na ww. ciąg jest możliwy tylko przez przejście dla pieszych lub przejazd dla
rowerzystów.
Wobec powyższego, wnioskujemy o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej Straż Miejska Miasta
Krakowa nie podejmuje w tym miejscu interwencji oraz czy bierność podległych Panu strażników
jest zgodna z prawem.
Wnioskujemy również o montaż słupków U-12c na całej szerokości ciągu, by zapobiec tego typu
wynaturzeniom ze strony kierowców.
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Proszę o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów i informację zwrotną o podjętych działaniach.
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), w formie zgodnej z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania
dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, co
umożliwi jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem oraz odniesienie się
explicite do każdego z punktów, 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:
• Adresat
• a/a
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