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Dotyczy: : wniosku Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów o przywrócenie kontra pasa rowerowego  

ul. Madalińskiego  - znak sprawy KMR/35/2019. 

 

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przekazuje pismo  od Stowarzyszenia Kraków 

Miastem Rowerów z wnioskiem  o przywrócenie kontra pasa rowerowego na ul. Madalińskiego 

(odcinek od skrzyżowania z ul. Barską do skrzyżowania z ul. Konopnicką i mostu Dębnickiego) - 

pismo znak KMR/35/2019 (EPUAP data wpływu 20 marca 2019 roku) zgodnie z właściwością celem 

rozpatrzenia. 

Niniejszym tutejsza Jednostka  w związku z Zarządzeniem Nr 3530/2018 Prezydenta Miasta Krakowa 

z dnia 21 grudnia 2018 r. § 5 ust. 1-4 zwraca się zgodnie z zakresem działania o rozpatrzenie zgodnie 

z kompetencjami pisma otrzymanego  ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów w zakresie 

wnioskowanego przywrócenia kontra pasa rowerowego na ulicy Madalińskiego. W związku z ww. 

zarządzeniem oraz kompetencjami tutejszego Zarządu wynikającymi z załącznika do Uchwały  

Nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.- Statutu Zarządu Transportu 

Publicznego w Krakowie przekazuję wg kompetencji. 

Reasumując, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w związku z § 5 ust. 1 pkt. 9 rozdziału II 

Regulaminu Organizacyjnego tutejszej Jednostki w ramach opinii stoi na stanowisku przywrócenia 

kontra pasa dla rowerów na ulicy Madalińskiego  zgodnie z zapisami w Rozdziale 5.3 „Kontrapasy” 

„Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętych 

Zarządzeniem Nr 3113/2018 r. Prezydenta Miasta Krakowa z 15 listopada 2018 r. (dodatkowo 

proponujemy powierzchnię pasa ruchu dla rowerów  oznaczyć barwą czerwoną)  i popiera wniosek 

złożony przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów wraz z jego uzasadnieniem.  

W związku z powyższym ZTP przekazuje  pismo znak KMR/35/2019 z dnia 18 marca 2019 roku. 

 

 

 
 

 

 

Załączniki: 

1 x oryginał pisma znak KMR/35/2019   

 

Otrzymują: 

1 x Adresat 

Do wiadomości: 

1 x Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów , 30-601 Kraków  (EPUAP) 

1 x aa. 

 
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w prawym górnym 

rogu pierwszej strony 


