
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/66/2019 Kraków, dn. 19 kwietnia 2019r.

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

dot. złamania prawa w związku z organizacją ruchu na ul. Mogilskiej w Krakowie

Szanowny Panie Prezydencie, 

w związku z licznymi zgłoszeniami napływającymi do naszego Stowarzyszenia od mieszkańców
Krakowa, członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili wizję lokalną na ul. Mogilskiej w Krakowie.
Na miejscu stwierdzono nieprawidłowości w organizacji ruchu a tym samym złamanie prawa tj.
zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa numer 3113/2018 w sprawie wprowadzenia „Standardów
technicznych  i  wykonawczych  dla  infrastruktury  rowerowej  Miasta  Krakowa”.  W zarządzeniu
czytamy m.in.:

"Jeśli zachodzi konieczność zamknięcia drogi dla rowerów,  należy wyznaczyć objazd na
chodniku lub na jezdni. W tym drugim przypadku zaleca się stosowanie separatorów U-
25a o wymiarach maksymalnych i zabezpieczanie odcinka tymczasowej drogi dla rowerów
przy  pomocy  tablic  U-21.  Zabezpieczenie  i oznakowanie  prac  prowadzonych  w  pasie
drogowym  wymaga opracowania stosownych projektów tymczasowych organizacji ruchu
ze  szczególnym  uwzględnieniem  prowadzenia  ruchu  rowerowego  (zachowania   jego
ciągłości)."

Zapisy  Zarządzenia  są  jednoznaczne  i  nie  pozostawiają  wątpliwości.  Droga  dla  rowerów
i chodnika zostały zamknięte, a mimo to nie wyznaczono objazdu na jezdni.

Zaistniała sytuacja stanowi również naruszenie UCHWAŁY NR XLVII/848/16 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia  Polityki Transportowej dla Miasta
Krakowa na lata 2016 – 2025, w której czytamy:

Cel szczegółowy I.3 – Poprawa dostępności rejonów stanowiących główne cele podróży
przy wykorzystaniu innych sposobów podróżowania niż samochodem osobowym 

Osiągnięcie  tego  celu  ma  doprowadzić  do  znaczącego  zmniejszenia  uzależnienia
mieszkańców  Krakowa  od  podróżowania  samochodem  poprzez  stworzenie  możliwości
i podwyższenie atrakcyjności innych sposobów podróżowania (transportem publicznym,
w tym m. in. stopniowe wprowadzanie rozwiązań tunelowych na najbardziej obciążonych
elementach  układu  transportu  zbiorowego  oraz  szybkiego  transportu  autobusowego,
rowerem, pieszo),  znacznie bardziej  efektywnych pod względem ekonomicznym, mniej
szkodliwych  dla  środowiska  naturalnego  i  zapewniających  większy  poziom
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Dodajmy, że z drogi dla rowerów na ul. Mogilskiej korzysta dziennie prawie 3 tysiące rowerzystów
(dane ZTPK), którzy zasługują na lepsze traktowanie przez podległe Panu jednostki i urzędników
(opłacanych z naszych podatków), a przede wszystkim na działanie zgodne z prawem!
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Wobec  kolejnego  aktu  jawnej  dyskryminacji
rowerzystów w Krakowie oraz złamania prawa  przez
urzędników wnosimy o:

1. pilne usunięcie nieprawidłowości; wyznaczyć
tymczasową  drogę  dla  rowerów  na  jednym
pasie  ruchu  jezdni,  po  oszacowaniu  strat
czasowych  dla  rowerów  (obserwacje
dokonane  przez  członków  Stowarzyszenia
wykazały, że strata czasu w przypadku roweru
aktualnie  wynosi  ponad  5  minut)
i samochodów.

2. przeprowadzenie  kontroli,  która  wyjaśni
którzy urzędnicy dopuścili się złamania prawa
oraz  wyciągnięcia  konsekwencji  służbowych
wobec tych osób

3. przedstawienie  opinii  publicznej,
w odpowiedzi  na  to  wystąpienie,  raportu
z przeprowadzonej kontroli oraz informacji na
temat konsekwencji służbowych wyciągniętych wobec osób, które dopuściły do złamania
prawa

4. przedstawienie  opinii  publicznej,  w  odpowiedzi  na  to  wystąpienie,  jakie  działania
naprawcze zastosował Pan Prezydent wobec zaistniałej sytuacji

5. podjęcie  naprawczych działań  systemowych,  faktycznych a nie tylko deklaratywnych,
jak do tej pory, które zaowocują przestrzeganiem, a nie deptaniem Zarządzeń Prezydenta
Miasta Krakowa

Załączamy dokumentację fotograficzną.
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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), która umożliwi jego odczytanie 

również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• W odpowiedzi proszę zachować numerację zgodną z wnioskiem i odnieść się do każdej z kwestii
• 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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