
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/48/2019 Kraków, dn. 4 kwietnia 2019r.

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

dot. nieprawidłowości w realizacji zadania 
"Budowa parkingu w systemie Parkuj i jedź pod nazwą Mały Płaszów na terenie miasta Krakowa"

Szanowny Panie Prezydencie, 

zwracamy się  z  prośbą  o  kontrolę  infrastruktury  rowerowej  wykonanej  w  ramach  zadania  pn.
"Budowa  parkingu  w  systemie  Parkuj  i  jedź  pod  nazwą  Mały  Płaszów  na  terenie  miasta
Krakowa" pod kątem zgodności z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 3113/2018.

W  wyniku  wizji  lokalnej  w  terenie  członkowie  naszego  Stowarzyszenia  stwierdzili
nieprawidłowości.  Wykonanie  w  terenie  jest  niezgodne  z  Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta
Krakowa  nr  3113/2018  dot.  „Standardów  technicznych  i  wykonawczych  dla  infrastruktury
rowerowej Miasta Krakowa”. 

Poniżej lista uchybień:
1. automatyczna  detekcja  rowerzystów  nie  działa  poprawnie,  pętle  indukcyjne  w  rejonie

przejazdów  rowerowych  nie  są  w  stanie  wykryć  rowerzysty.  Sygnalizacja  na  tych
przejazdach  jest  wzbudzana  przyciskiem,  co  jest  niezgodne  z  wymaganiem  zapisanym
w Załączniku  3  (p.  3.1,  definicja  Detektora)  do  Rozporządzenia,  który  jednoznacznie
wskazuje na możliwość stosowania detekcji wymuszonej wyłącznie w przypadku pieszych.
W przypadku pojazdów, do których zaliczają się rowery na mocy art 2. p. 47 ustawy Prawo
o Ruchu Drogowym, dozwolona jest jedynie detekcja automatyczna.

2. brak  oznakowania  P-23  (rower)  w  4  miejscach  gdzie  powstały  nowe  przejazdy  dla
rowerzystów przez ul. Lipską

3. krawężniki na przejazdach dla rowerów nie zostały wykonane z odkryciem 0 cm, miejscowo
ich odkrycie wynosi +2 lub +3 cm

Wnosimy o niezwłoczne zobowiązanie inwestora tj.  spółki Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. do
poprawy infrastruktury rowerowej oraz wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec inspektora,
który nadzorował ww. inwestycję i odebrał infrastrukturę niezgodną z Pańskim zarządzeniem.

Poniżej dokumentacja fotograficzna.
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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.

• 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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