
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/60/2019 Kraków, dn. 17 kwietnia 2019r.

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

dot. dyskryminacji rowerzystów (i pieszych) w Borku Fałęckim i Łagiewnikach

Szanowny Panie Prezydencie, 

na  podstawie  art.  249.  kpa   przekazujemy  Panu  Prezydentowi  skargę,  którą  przesłał  do
Stowarzyszenia Pan MO <>

Wnosimy o pilne zajęcie się sprawą oraz poinformowanie naszego Stowarzyszenia o przebiegu
sprawy oraz o zawiadomienie nas o sposobie załatwienia wystąpienia.

Przekazywane wystąpienie

Subject: dyskryminacja rowerzystów (i pieszych) w Borku i Łagiewnikach
Date: Wed, 17 Apr 2019 12:10:40 +0200
From: MO <>

Dzień dobry,

czy wiecie może dlaczego na ul. Zakopiańskiej tam, gdzie to żółte przejście dla pieszych nie ma
przejazdu dla rowerów? jakiś czas temu pojawiły się znaki zakaz ruchu rowerów na drodze dla
rowerów po stronie  ZUSu i  tyle.  To jakiż  żart  chyba.  Przesiadłem się  na  rower  żeby uniknąć
korków, bo wszędzie piszą, że takie super ścieżki są w Krakowie, a tu żeby z Borku do Łagiewnik
dojechać trzeba trzy razy przez ul. Zakopiańską przejeżdżać. Powinni zmienić nazwę tej ulicy na
Za-KPI-ańska.  Kpina  z  ludzi!  Kiedyś  się  "ścigałem"  z  autem,  które  stało  w  korku  od  Góry
Borkowskiej i przegrałem straszliwie, bo na każdych światłach (3 razy) stałem po 2-3 minuty. I że
niby autem się źle jeździ po mieście? Rowerem jeszcze gorzej!
Największe kuriozum jest pod ZUSem właśnie, gdzie ani nie ma przejazdu dla rowerzystów, a na
zmianę świateł czeka się po 3-4 minuty!!!!!!

Zgłaszałem to do urzędników ale oczywiście ZERO reakcji!

Oprócz tego od niedzieli jest rozjechany słupek z przyciskiem do włączania zielonego światła i nikt
z  tym  nic  nie  robi.  Wygląda  na  to,  że  propaganda  sukcesu  ogłaszana  wszem  i  wobec  nie
wytrzymywała konfrontacji z rzeczywistością. Urzędnicy robią co chcą i jak chcą, a właściwie nie
robią, a prezydent się ładnie uśmiecha do kamer.

Proszę o interwencję. Urzędnikom zgłaszałem trzy kwestie:

1.     Infrastruktura jest zdewastowana - załączam zdjęcie.
2.     oznakowanie poziome jest wytarte i nieczytelne
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3. cykl  sygnalizacji  świetlnej  dyskryminuje  pieszych  -  jest  niezgodny  z  projektem
organizacji  ruchu  -  maksymalny  cykl  powinien  wynosić  100+20  sekund,  tymczasem
światło czerwone dla pieszych w dzień w godzinach szczytu świeci się nawet ponad 180
sekund !

Dziękuję i pozdrawiam!
MO

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), która 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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