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Prezydent Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków 

dot. zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
na skrzyżowaniu ulic Józefińskiej i Lwowskiej w Krakowie (2)

Szanowny Panie Prezydencie!

W  nawiązaniu  do  pisma  IR-02.7223.862.2019  z  dnia  3  kwietnia  2019r.  dotyczącego
zwiększenia  bezpieczeństwa  niechronionych  uczestników  ruchu  na  skrzyżowaniu  ulic
Józefińskiej  i  Lwowskiej  w  Krakowie  Stowarzyszenie  Kraków  Miastem  Rowerów
wnioskuje o przedstawienie wyczerpującego uzasadnienia opinii, która w piśmie osoby
działającej w imieniu Pana Prezydenta została przedstawiona w sposób zdecydowanie zbyt
oszczędny.

„Zdaniem  tut.  Wydziału,  Państwa  propozycja  utworzenia  mini  ronda  w  tym
miejscu  nie  uspokoi  ruchu,  jak  również  nie  zapewni  odpowiedniego
bezpieczeństwa rowerzystom”

Do tak ogólnego stwierdzenia ciężko przyłożyć zapisy właściwych ustaw,  rozporządzeń,
czy Zarządzeń PMK, a chcielibyśmy poznać argumenty, które stoją za tak odważną tezą.

W tym miejscu nadmienić  należy,  że  członkowie naszego Stowarzyszenia  biorą  czynny
udział  w  spotkaniach  „Zespołu  Zadaniowego  ds.  audytów  rowerowych  w  mieście
Krakowie”, w którym to niejednokrotnie już wykazali znacznie większą wiedzę na temat
obowiązującego prawa i rozporządzeń Pana Prezydenta, niż podlegli Panu urzędnicy. 

Mając na uwadze powyższe wnioskujemy, o włączenie Stowarzyszenia Kraków Miastem
Rowerów  w  proces  opiniowania  projektu  zmiany  organizacji  ruchu  na  tym
skrzyżowaniu, choćby z tego prostego powodu, że byliśmy wnioskodawcą wprowadzenia
zmian,  ponadto członkowie naszego Stowarzyszenia dysponują bogatą wiedzą z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktycznym doświadczeniem z poruszania się rowerem
po ulicach naszego miasta, co zasygnalizowałem Panu Prezydentowi powyżej.

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.
• 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/
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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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