
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/72/2019 Kraków, dn. 23 kwietnia 2019r.

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

dot. braku ciągłości drogi dla rowerów na trasie ze Swoszowic do centrum Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie, 

na  podstawie  art.  249.  kpa   przekazujemy  Panu  Prezydentowi  wystąpienie,  które  przesłał  do
Stowarzyszenia Pan KD <>

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

Przekazywane wystąpienie

-------- Forwarded Message --------
Subject:  adaptacja przejść dla rowerzystów
Date: Sat, 20 Apr 2019 14:52:54 +0000
From: KD <>

Witam

Chciałbym zgłosić propozycję modyfikacji przejść dla pieszych, tak aby można było przejeżdżać po
nich rowerem, jako przykład przejście na ul. Brożka. A w tym przypadku chodzi o przejścia:

Podmokła - Herberta (obok stacji SHELL)
Herberta - Bujaka.

Znajdują się one w ciągu ścieżek rowerowych , które nagle się urywają i trzeba przejść na druga
stronę jezdni. Przejścia te są bardzo szerokie i spokojnie można wydzielić na nich metrowy pas dla
rowerów. Jeździ tam bardzo dużo rowerzystów i na pewno ta zmiana wpłynęłaby korzystnie na
bezpieczeństwo użytkowników oraz poprawę jakości tras rowerowych.

Dodałbym  jeszcze,  aby  zająć  się  ścieżką  rowerową  łączącą  Swoszowice  z  centrum  Krakowa.
W ciągu  ul.  Herberta,  ścieżka  ta  jest  poszarpana  w  kilku  miejscach,  brak  ciągłości  ,  a  są
wystarczająco szerokie chodniki aby wydzielić na nich pas rowerowy. Swoszowice to atrakcyjny
teren dla rowerzystów i ich połączenie z centrum powinno być zdecydowanie lepsze niż obecnie..

Przejścia o których pisałem znajdują się właśnie na trasie do Swoszowic.

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
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

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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