Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/49/2019

Kraków, dn. 8 kwietnia 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
dot. tymczasowej organizacji ruchu dyskryminującej rowerzystów na ul. Zabłocie w Krakowie
Szanowny Panie Prezydencie,
zwracamy się z prośbą o pilną zmianę tymczasowej organizacji ruchu wzdłuż przebudowywanej
ul. Zabłocie i dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd w kierunku ul. Przemysłowej.
W ramach pierwszej fazy przebudowy ul. Zabłocie (odcinek od łącznicy z Mostem Kotlarskim do
ul. Przemysłowej) ruch rowerowy był dopuszczony pod prąd.
Z niewiadomych przyczyn podczas drugiej fazy robót (odcinek od ul. Przemysłowej do mostów
kolejowych przez Wisłę w rejonie p.o. Kraków Zabłocie) ruch rowerowy nie został dopuszczony
pod prąd pomimo takiej samej szerokości jezdni jak w etapie I.
Ze względu na budowę nowych mostów kolejowych przez PKP PLK, przez rzekę Wisłę, jedyna
alternatywa dla prowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w postaci Bulwaru Podolskiego
jest niemożliwa.
W wyniku wizji lokalnej w terenie członkowie naszego Stowarzyszenia stwierdzili, iż tymczasowa
organizacja ruchu znacząco dyskryminuje ruch rowerowy. W związku z powyższym wnioskujemy
o natychmiastowe korekty organizacji ruchu polegające na montażu tabliczek T-22 "nie dotyczy
rowerów" pod znakami B-2 "zakaz wjazdu" (od strony Mostu Powstańców Śląskich) i D-3 "droga
jednokierunkowa" (od strony ul. Przemysłowej). W celu uczulenia kierowców na kontra ruch
rowerowy dodatkowo wnioskujemy o wykonanie tymczasowego oznakowania poziomego
P-27 „kierunek i tor ruchu roweru”.
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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